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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 21 de setembre de 2006 
Horari: de 20.40 a 22.35 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial  

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d alcalde 
Josep Llacuna Alonso, tinent d alcalde 
Josep Castells Espinasa, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Excusa l assistència 

José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors. 

2. Acordar la felicitació al senyor Joan Clos Matheu pel seu nomenament com a 
ministre d Indústria, Comerç i Turisme. 

3. Aprovar, si correspon, proposar al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la nostra vila. 

4. Aprovar, si procedeix, el nomenament del senyor Joan Seguer i Tomàs, com a 
representant  de l Ajuntament en el Consorci de Televisió Digital. 

5. Acordar, si escau, l aprovació inicial del Reglament de participació Ciutadana 

6. Informar favorablement, si correspon, la llicència comercial de la Generalitat 
sol·licitada per Brico Depot. 

7. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l any 2005 de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat Municipal d'Ensenyament. 
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8. Aprovar, si escau, la modificació del Pressupost de l Ajuntament i del Patronat 
Municipal d Ensenyament de l exercici de 2006. 

9. Acordar, si correspon, la creació de la Sindicatura municipal de greuges i nomenar 
el corresponent Síndic o Síndica. 

10. Precs i preguntes.  

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors 

Per unanimitat s aproven els esborranys de les actes dels dies 6 i 26 de juliol i 6 de 
setembre de 2006.  

2. Acordar la felicitació al senyor Joan Clos Matheu pel seu nomenament 
com a ministre d Indústria, Comerç i Turisme 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la proposta de felicitació al senyor Joan Clos 
Matheu pel seu nomenament com a ministre d Indústria, Comerç i Turisme. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i felicita al senyor Clos i espera que no sigui 
un acte de jubilació política, com diuen les males llengües. 

Pren la paraula la regidora de CiU, la senyora de Agustín, i felicita al senyor Joan Clos 
i li desitja molta sort en la seva nova tasca com a ministre d Indústria. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el seu grup se suma a aquesta 
felicitació i desitja al senyor Clos el millor per a ell i per al país en aquesta nova etapa 
com a paretà. 

El regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, s afegeix a les declaracions que ja s han 
efectuat en el mateix sentit. Evidentment és una satisfacció que un fill de Parets arribi a 
aquest alt càrrec i li desitja sort en la seva tasca, ja que de l encert d aquesta tasca fins 
i tot Parets en surti beneficiada. 

El portaveu del grup socialista, el senyor Lucio Gat, manifesta que el seu grup es 
congratula del nomenament en dos sentits; primer, perquè el senyor Clos és fill de 
Parets i, segon, per ser un socialista cèlebre, que ha fet una bona tasca a l Ajuntament 
de Barcelona, i hi està convençut que la farà també al Ministeri d Indústria, Comerç i 
Turisme. 

La presidència reitera la felicitació a un paretà que arriba al Ministeri d Indústria, 
Comerç i Turisme i tal com va explicar a la comissió informativa l alcalde va parlar a 
títol personal i institucional amb el senyor Clos per felicitar-lo en nom de la corporació i 
dels ciutadans del municipi pel seu nomenament en data 7 de setembre. 

Per tant i, 

Atès que el passat dia 7 de setembre de 2006 el senyor Joan Clos i Matheu va ser 
nomenat ministre d Indústria, Comerç i Turisme. 

Atès que per primera vegada un paretà ha estat nomenat ministre de l Estat espanyol. 

Atesa l estreta vinculació de les competències del Ministeri d Indústria amb el municipi, 
que per la seva situació estratègica té una clara vocació de municipi industrial de 
qualitat. 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Felicitar el senyor Joan Clos i Matheu pel seu nomenament com a ministre 
d Indústria, Comerç i Turisme, i desitjar-li una bona feina en la seva gestió per al bé del 
municipalisme català i del nostre país.  

2. Traslladar aquest acord al senyor Joan Clos i Matheu.  

3. Aprovar, si correspon, proposar al Departament de Treball i Indústria de 
la Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la nostra 
vila 

La presidència explica que normalment al mes de setembre es porta a l ordre del dia 
aquest punt, que fa referència a l establiment de les festes locals del municipi, que 
coincideixen en els últims anys amb la Festa Major d hivern i la Festa Major d estiu. Es 
proposen com a festes locals el dilluns, 22 de gener de 2007 Festa Major d hivern i el 
dilluns 30 de juliol de 2007 Festa Major d estiu. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès el que disposa l article 37.2 de l Estatut dels Treballadors i l Ordre TRI/392/2006, 
de 20 de juliol, per la qual s estableix el calendari oficial de les festes laborals per a 
l any 2007. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Proposar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 
l establiment de les Festes Locals de la nostra vila en les dates que s indiquen: 

 

22 de gener de 2007 (Festa Major d hivern). 

 

30 de juliol de 2007   (Festa Major d estiu). 

2. Traslladar l acord que en resulti al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya.  

4. Aprovar, si procedeix, el nomenament del senyor Joan Seguer i Tomàs, 
com a representant  de l Ajuntament en el Consorci de Televisió Digital 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i explica 
com antecedent que el Ple de l Ajuntament de 6 de setembre de 2006 va aprovar 
definitivament la creació del Consorci Teledigital Mollet i els seus Estatuts.  

L article 2 dels Estatuts preveu que els membres del Ple del Consorci els nomenin les 
entitats que en formen part i atès que el vot en el Ple del Consorci és ponderat en 
funció de la població de dret del municipi i vist que en l Acta de Constitució del 
Consorci es va acordar que el Ple quedés integrat pels alcaldes dels municipis reunits, 
els quals van nomenar el president, les vicepresidències i el secretari del Consorci, als 
quals fa referència l acta de constitució del Consorci, que va tenir lloc a Mollet el 13 de 
setembre de 2006, i que en el punt 11è dels antecedents diu que: Els reunits són 

els alcaldes dels ajuntaments consorciats, i per tant tenen la 

facultat de representar-los de conformitat amb l article 53.1.a) del 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

per Decret legislatiu 2/2003. Tanmateix per donar compliment a 

l article 10.2 dels Estatuts del Consorci els plens municipals 

respectius ratificaran la seva actuació en aquest acte tot nomenant-

los representants en el Consorci.

 

Per l exposat, proposa al Ple de l Ajuntament nomenar l alcalde de la corporació, el 
senyor Joan Seguer Tomàs, com a representant de l Ajuntament en el Consorci 
Teledigital Mollet. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i torna  a insistir que cal més pluralisme i, per 
això, s absté. 

CiU vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el seu grup s absté igual que va 
fer en l aprovació del Consorci, ja que la representació de cadascun dels municipis 
implicats al Consorci ha de ser més plural. Les bases no preveuen aquest pluralisme i 
el NOPP creu que ha d haver més pluralisme en la representació i per això s abstenen. 

Aquest és un primer pas per a la tramitació de la constitució del Consorci i esperen que 
un futur la representació s obri i sigui més plural. 

El regidor de Comunicació, el senyor Mingote, manifesta que potser no s escau en 
aquest punt, però explica que aquesta és la millor manera de representar al municipi i 
amb la vicepresidència agafen el pes que Parets ha de tenir dintre de la plataforma 
digital i aquesta pluralitat ha quedat clarament marcada en el moment que els diversos 
representants dels diferents municipis són de diversos colors polítics, amb això es veu 
clarament la pluralitat. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Vist que en sessió del Ple de l Ajuntament de 6 de setembre de 2006 es va aprovar 
definitivament la creació del Consorci Teledigital Mollet i els seus Estatuts. 

Atès que l article 2 dels Estatuts preveu que els membres del Ple del Consorci siguin 
nomenats per les entitats que en formen part. 

Atès que el vot en el Ple del Consorci és ponderat en funció de la població de dret del 
municipi. 

Vist que en l Acta de Constitució del Consorci es va acordar que el Ple quedés integrat 
pels alcaldes dels municipis reunits, els quals van nomenar el president, les 
vicepresidències i el secretari del Consorci. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Nomenar l alcalde la de la corporació, el senyor Joan Seguer Tomàs, com a 
representant de l Ajuntament en el Consorci Teledigital Mollet. 

2. Ratificar els acords adoptats en l Acta de Constitució del Consorci referents als 
nomenaments del president, vicepresidents i secretari. 

3. Notificar el present acord al Consorci Teledigital Mollet.   
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5. Acordar, si escau, l aprovació inicial del Reglament de participació 
Ciutadana 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana, la senyora 
García, i explica que el Reglament de Participació Ciutadana és el conjunt de normes, 
que regulen el com i el què ha de comunicar l Ajuntament a la ciutadania, en quins 
casos l Administració ha de demanar l opinió i com la ciutadania pot fer arribar el parer, 
les propostes i els suggeriments a l Ajuntament. 

Aquest Reglament que posa l accent en concretar els drets dels ciutadans i els deures 
de l Administració a l hora de definir els projecte del municipi, es divideix en un 
preàmbul, en el capítol I, drets de la ciutadania i les entitats; el capítol II, els canals 
d informació i els serveis municipals; el capítol III, els espais i els mecanismes de 
diàleg i participació; el capítol IV, suport a les associacions i, per últim, les disposicions 
addicionals. 

Els quatre capítols i les seves disposicions sorgeixen de la participació directa del 
ciutadà, amb un total de 20 enquestes complertes per les entitats municipals i 163 
enquestes ciutadanes, a més de la col·laboració dels diferents partits polítics. 

Intervé el representant d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup vota a favor, 
encara que en el termini d al·legacions presentaran unes propostes i altres 
al·legacions, per fer més ferma i efectiva la participació. 

La regidora de CiU, la senyora de Agustín, indica que el seu grup valora positivament 
aquest punt per tal d elaborar un Reglament i deixar constància per escrit els drets que 
tenen els ciutadans a intervenir en les decisions que afecten al seu poble. 

És important impulsar polítiques per fomentar que la ciutadania sigui més solidària, 
associativa i participativa, cosa que es pot aconseguir implicant més al ciutadà, 
mitjançant processos de participació en les decisions municipals. 

En el document que es porta avui a taula troba a faltar que es prevegin idees noves 
que promoguin una major participació dels ciutadans. El document recull en la seva 
major part els processos que ja es porten a terme. Calen noves aportacions i esperen 
que en el període d informació pública s incorporin suggeriments dels ciutadans i dels 
grups polítics. 

Aquest Reglament potser un primer pas per promoure una major implicació dels 
ciutadans en el govern del poble. Manifesta la voluntat de col·laboració de CiU per tal 
de millorar els processos de participació ciutadana. En aquest sentit el vot serà a favor 
del document. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup votarà a favor de la 
proposta, tot i que farà algunes matisacions, perquè és evident que qualsevol intent 
que es posi sobre la taula per fomentar la participació ciutadana ha de ser sempre ben 
rebuda, ja que aquesta és una assignatura pendent que tenen tots i una assignatura 
difícil d aconseguir que els ciutadans participin en qüestions públiques. Per tant, el 
NOPP sempre estarà a favor de qualsevol intent per aconseguir-lo, perquè s ha de 
caminar en aquesta direcció. 

La senyora Martí vol apuntar algunes qüestions. L Ajuntament va aprovar fa molts 
anys, al 1986, un Reglament orgànic municipal, en què es dediquen 26 articles 
precisament a la participació ciutadana. Dedica el títol III sencer titulat Dret a la 
informació i la participació ciutadana ; el títol II Informació al ciutadans ; el capítol III 
Participació dels ciutadans en els òrgans municipals i el capítol IV Entitats i registre 

d aquestes Entitats . Per tant, S ha de tenir en compte el contingut dels vint-i-sis 
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articles, perquè no entrin en contradiccions, ja que per una banda està el Reglament 
orgànic municipal i de l altra el Reglament de participació ciutadana i en alguns punts 
és més concret el Reglament orgànic municipal. 

Hi ha una curiositat com és el dret d intervenció pública en les sessions municipals, 
concretament en el Reglament orgànic municipal, que es va aprovar a l any 1986, es 
preveu que en totes les sessions ordinàries, després de l apartat de Precs i preguntes, 
es pot intervenir si se sol·licita amb una antelació mínima d un dia, en canvi el 
Reglament de participació preveu tres dies. En certa manera es retrocedeix respecte al 
Reglament de l any 1986. 

La senyora Martí continua explicant que el Reglament orgànic municipal preveu que la 
intervenció en els punts de l ordre del dia, sempre i quan se sol·liciti i es digui en quin 
sentit, qüestió que no permet el Reglament de participació. Per tant, el Reglament 
orgànic municipal preveu les dues accions, cosa que no fa el Reglament de 
participació. 

Indica que com avui es porta l aprovació inicial, caldrà veure com casen els dos 
reglaments. Afegeix que el NOPP presentarà al·legacions per positivar i millorar el 
Reglament, en el termini d informació pública. 

Alguns dels conceptes que preveu el Reglament, com el Consell de Ciutat, segurament 
és perquè s ha tret d algun altre municipi, ja que hauria de ser Consell de Poble. 

L apartat de les entitats no diu res de la Taula d Entitats, que ja existeix. Segurament 
hauria de recollir-la, encara que es creï un altre òrgan. 

La proposta és positiva, però demanen l equip de govern que estudiï bé com casar el 
Reglament orgànic municipal amb la proposta de Reglament de participació i si hi ha 
alguna disconformitat, s ha d intentar salvar per aconseguir major participació. 

El NOPP vota a favor, encara que en el termini d informació pública presentaran 
algunes al·legacions per millorar el text. 

Intervé la regidora de Participació, la senyora García, i respon al grup de CiU, que sí 
que es fan noves propostes, com la del Consell d Infància, la formació del REC, el 
Consell de Ciutat, que rep aquest nom perquè és el nom estàndard que utilitzen tots 
els municipis. Ja saben que Parets encara és un poble. No es posen més components 
com a nous, perquè no es tracta de dir què faran, sinó que regula allò que faran en un 
futur. No es tracta de dir noves propostes, sinó d articular els drets i els deures que 
s han de tenir presents a l hora de fer les futures propostes. 

La senyora García contesta al grup del NOPP, que en cap moment s ha deixat de 
banda el Reglament orgànic municipal, ja que s ha tingut present en tot moment en 
l elaboració del document. El Reglament orgànic municipal dissenya un model basat en 
consells, cosa que Parets ja té i diu explícitament que només és un model referencial i, 
que en tot cas, ha de ser l Ajuntament qui determini el moment adient si s articula un 
altre model de participació tal com diu a l article 83. 

El Reglament de participació és més nou que el Reglament orgànic municipal, però 
l orgànic està per sobre del de Participació i per aquest motiu en cap moment s ha 
deixat de banda. 

La senyora García indica que es tracta d un document, que ha de ser accessible a la 
ciutadania i que tothom l ha d entendre en el moment que el llegeix. No s ha entrat més 
en les explicacions i les particularitats de les diferents lleis a fi de no complicar la 
lectura i l enteniment del ciutadà. 
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El regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, manifesta que el seu grup veu molt positivament 
la presentació de la proposta del Reglament de participació ciutadana, ja que la 
participació és una de les qüestions que políticament suscita més consens, ja que 
formalment ha estat objecte de petició reiterada i sistemàtica de diferents forces 
polítiques durant molts anys, en diferents àmbits. 

El fet de portar el Reglament de participació a discussió per primera vegada a la taula 
de la sessió plenària, permet disposar d un instrument, que per primer cop permet 
avançar en la línia i en l objectiu d aconseguir fer passos des del món local i en petites 
qüestions, que afecten la vida ordinària i, per tant, són importants, per donar un salt del 
concepte de democràcia representativa cap a una democràcia més participativa. 

Parlar de participació ciutadana i reclamar-la és fàcil, però fomentar-la, estimular-la i 
assolir-la és una tasca difícil i no s escapa en cap dels casos a ningú, amb 
independència de la força política que representi, el fet que impulsar la participació 
ciutadana també implica regular-la, ja que sense regulació es pot caure en el parany 
d omplir-se la boca de participació, i en canvi frenar-la en les pràctiques quotidianes. 

El senyor Tarrés indica que el fet de presentar la proposta és disposar d un instrument, 
que passa per una aprovació inicial, i que s ha de sotmetre a un període d informació 
pública, que ha de ser susceptible de noves incorporacions i matisos i alguna qüestió 
que pot millorar d aquí a l aprovació definitiva, encara que el Reglament tal i com està 
plantejat dóna resposta a la necessària regulació de la participació a través de les 
entitats, com del foment de la participació dels individus, dels ciutadans i ciutadanes en 
els afers públics, la qual cosa és un objectiu, una prioritat política i un compromís 
polític, no només del propi equip de govern, sinó del conjunt del plenari, en què estan 
representats totes les forces polítiques. 

Aquesta representació suposa la primera vegada que es presenta aquesta fórmula de 
regulació. El Reglament ha de ser un text que ha de ser capaç de superar el que 
preveu el Reglament orgànic municipal de 1986, que simplement pel pas del temps, 
pels canvis i les dinàmiques socials que s han experimentat, deu haver quedat un tant 
obsolet. El Reglament orgànic municipal en el seu moment parlava del dret 
d intervenció de la ciutadania en els plens, fet que es recupera en el Reglament de 
participació ciutadana i, a més, s inclou i s incorpora una nova qüestió que fins ara no 
es preveia, perquè no era tan freqüent com és el tema de les iniciatives ciutadanes. 

El fet que la iniciativa ciutadana sigui susceptible de tractar-se en un Ple municipal és 
un salt qualitatiu important, i en aquest sentit ICV-EA no només vota a favor, sinó que 
espera que en el decurs de l exposició pública, amb les aportacions de tothom 
s enriqueixi i finalment es faci l aprovació definitiva d un Reglament de participació 
ciutadana que garanteixi el que en el preàmbul de la proposta recull, és a dir, la 
regulació dels procediments d informació i de participació de les persones i les entitats 
del municipi en els afers públics en la gestió municipal. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, explica que s ha dedicat el 
capítol IV amb els corresponents articles a l associacionisme. La Taula d Entitats 
s inclou a l article 22, de la pàgina 12 del Reglament com a Consell Sectorial. Per tant, 
no s han descuidat, sinó que com té un nom propi igual que el Consell de Cooperació 
es consideren consells sectorials i estan inclosos dintre del mateix article tots dos. 

La proposta és una aprovació inicial i els grups polítics, la ciutadania i les entitats 
poden presentar les al·legacions i els suggeriments que creguin adients. 

La senyora Martí, del grup del NOPP, pregunta que on està la Taula d Entitats. 
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La regidora de Participació, la senyora García, respon que és un Consell Sectorial i en 
cap moment s anomena el Consell de Cooperació, ni el Consell d Educació, ni la Taula 
d Entitats, que seria el Consell de l Associacionisme. L explicació de l article 22 preveu 
el foment de l associacionisme com a concepte. 

La senyora Martí reitera que no hi figura. 

La senyora García manifesta que és el que ha comentat abans, que no es tracta de dir 
el què, sinó de dir el com. El què ja saben que el tenen, perquè hi ha consells 
territorials i sectorials. Es podria fer un Reglament que en comptes de setze pàgines 
tingués cinquanta i explicar-lo tot amb més detall, però creu que no és necessari. 

La presidència indica que s està parlant d una aprovació inicial i la voluntat dels 
presents és fomentar i articular la participació ciutadana en l àmbit públic. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Atès que l Ajuntament ha realitzat un procés de participació ciutadana per a 
l elaboració del Reglament de participació ciutadana, amb la col·laboració de 
Produccions i Serveis Avançats d Interès Públic, SL. 

Atès que en sessió del Ple de l Ajuntament de l 11 de maig de 2006 es va acordar la 
formació del Reglament de participació ciutadana de Parets del Vallès i es va 
encomanar a la Comissió Informativa Especial de Serveis Personals, conjuntament 
amb els tècnics de Produccions i Serveis Avançats d Interès Públic, SL, la redacció de 
l avantprojecte de l Ordenança. 

Vist l avantprojecte del Reglament de participació ciutadana de l Ajuntament de Parets 
del Vallès, que incorpora  els suggeriments del procés participatiu. 

Atès que en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis Personals de 12 de 
setembre de 2006 es va presentar l avantprojecte del Reglament de participació 
ciutadana de l Ajuntament de Parets del Vallès. 

Atès que l article 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de 
règim local disposa que els ajuntaments han d establir i regular procediments i òrgans 
adequats per a l efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública 
local. 

Vist el que disposen els articles 60 i següents en relació amb el procediment de 
formació de les ordenances municipals. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana de l Ajuntament de 
Parets del Vallès. 

2. Sotmetre aquest acord i el projecte de reglament a informació pública mitjançant un 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels diaris de major difusió i en els diferents mitjans d informació i 
comunicació de l Ajuntament de Parets del Vallès, per un termini de trenta dies, per a 
la formulació de reclamacions i suggeriments, transcorregut el qual si no se n han 
presentat es tindran per aprovats definitivament sense necessitat de nou acord. 

3. Notificar aquest acord a Produccions i Serveis Avançats d Interès Públic, SL.  
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Annex 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS  

Preàmbul 

El Reglament de participació ciutadana que teniu a les mans és fruit de la voluntat del consistori 
de fer partícips als veïns i a les veïnes de Parets del Vallès dels processos de reflexió i dels 
projectes a desenvolupar en el municipi. 

Per a la seva redacció s ha realitzat una anàlisi de les característiques del municipi, del sistema 
de funcionament de l Ajuntament i dels processos participatius desenvolupats fins el moment. I, 
posteriorment, s ha dut a terme un procés participatiu adreçat tant a les associacions de la vila 
com a la ciutadania a títol individual. 

Així, el reglament de participació ciutadana reconeix, respecta i incorpora com a valor important 
el fet que a la nostra vila sigui relativament senzill conèixer a la gent, i adreçar-s hi 
personalment, i també el fet que l Administració municipal sigui propera, i per tant accessible a 
la ciutadania i a les entitats. Alhora, aquest text estableix de forma clara i transparent els 
processos i tràmits administratius, a fi de garantir els drets de tots i totes davant l administració 
municipal, promovent a la vegada la modernització permanent d aquesta. 

La pràctica de la participació ciutadana a Parets del Vallès ha conformat un model de treball 
propi, que mitjançant aquest reglament es reconeix i s articula. Aquest model es basa en tres 
eixos, que són: 

- Una política activa de consultes a la ciutadania i a les organitzacions de forma prèvia al 
desenvolupament de projectes d especial rellevància. 

- La participació en els aspectes de caràcter periòdic i/o ordinari, amb l establiment de 
processos i mecanismes específics. 

- El suport continuat i permanent a les associacions, i l establiment de consells de treball 
amb aquestes. 

Finalment, el fet de recollir en un sol reglament els drets dels veïns i veïnes, els mecanismes 
mitjançant els quals conèixer la gestió municipal i els processos per expressar les opinions i 
propostes, ha de fer més fàcil la incorporació a la vida activa del municipi de les persones que 
en els darrers temps han decidit venir a viure a Parets del Vallès.  

Article preliminar  

El present reglament té per objecte impulsar i regular les formes, els mitjans i els procediments 
d informació i participació de les persones i entitats de Parets del Vallès en la gestió municipal, 
de conformitat amb el que estableix la Constitució Espanyola, l Estatut d Autonomia de 
Catalunya, la llei 7/1985 reguladora de les  bases de règim local, el decret legislatiu 2/2003 de 
28 d abril pel qual s aprova el text refós de la llei 8/1987 municipal i de règim local, la llei 
57/2003 de mesures per a la modernització del govern local, La Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat i el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Parets del Vallès.  

CAPÍTOL I. DRETS DE LA CIUTADANIA I ENTITATS 

 

Article 1. Dret a la participació 

1. Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals 
directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals de 
participació establerts en les lleis i en aquest reglament. 
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2. D acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular o de 
referèndum, poden ser exercits per qualsevol persona major de 16 anys que tingui un interès 
legítim respecte dels assumptes que tenen a veure amb l activitat de L Ajuntament.  

Article 2. Dret a la informació  

1. Totes les persones tenen dret a rebre informació suficient sobre les activitats municipals, 
accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d informació general que 
estableixi l Ajuntament. 

2. L Ajuntament facilitarà l exercici d aquest dret i establirà els canals d informació general per 
atendre les peticions d informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions 
establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de la 
infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana. 

3. L Ajuntament de Parets garanteix el dret de ciutadans i ciutadanes, i associacions a ser 
informades de forma veraç i plural de l activitat del municipi, i a conèixer les polítiques, els 
projectes i els programes de la Corporació local.  

Article 3. Dret de petició 

1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de 
la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més 
limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid 
en dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat del peticionari i de l objecte de la 
petició. 

2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran en qualsevol 
oficina d atenció ciutadana o registre municipal. També es podran adreçar a qualsevol dels 
mitjans electrònics o telemàtics establerts per l Ajuntament. Si es fa de manera col·lectiva, 
caldrà que la identificació de les persones peticionàries estigui degudament acreditada. 

3. L Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 10 dies i l admetrà a tràmit, 
llevat que concorrin alguna de les causes següents: 

a. insuficiència de l acreditació de la persona peticionària o peticionàries, 
b.  l objecte de petició no és competència de l Ajuntament, 
c. la petició té un tràmit administratiu específic. 

En el primer cas, caldrà donar un termini de 15 dies per esmenar la manca d acreditació, 
transcorregut el qual s entendrà per desistit en el procediment. La inadmissió per qualsevol de 
les altres causes serà objecte de resolució motivada en el termini de 45 dies, comptats a partir 
del següent a la data de presentació de la petició. 

4. L Ajuntament, en cas de tenir en compte la petició formulada, donarà resposta a la persona 
peticionaria en un termini de 45 dies i informarà, si escau, de les mesures que s han pres a 
l efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.   

Article 4. Dret d audiència 

1. Totes les persones tenen dret a ser escoltades, de forma individual o col·lectiva, en la 
tramitació dels procediments o en la realització d actuacions municipals en els quals es 
manifesti un interès legítim.  

Article 5. Dret a la iniciativa ciutadana 

1. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats municipals. 
En el marc establert per les lleis l Ajuntament regularà: 
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a. el dret a proposar l aprovació de projectes o reglaments en els àmbits competencials 
propis, 

b. el dret a proposar assumptes per incloure en l ordre del dia del Ple Municipal, 

c. el dret a sol·licitar a l Ajuntament la realització d una determinada activitat d interès 
públic municipal, amb el compromís de les persones sol·licitants d aportar mitjans 
econòmics, béns, drets o treball personal. 

2. Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d aprovació de projectes o reglaments, 
serà d aplicació l article 70 bis apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases 
del règim local. En cap cas podran ser objecte d aquesta iniciativa les normes reguladores de 
tributs o preus públics. L Ajuntament facilitarà un model per presentar-les en el qual s haurà 
d indicar la proposta amb la major claredat, tot argumentant, si és possible, els motius que 
l aconsellen. 

3. La sol·licitud per a que l Ajuntament faci alguna activitat d interès públic municipal la podrà 
formular qualsevol ciutadà o ciutadana, o grups de ciutadans i ciutadanes, mitjançant un escrit 
que indiqui clarament l actuació que es demana i els mitjans econòmics i/o personals que 
aporten els peticionaris per col·laborar en la realització de l activitat. En el cas de persones 
menors de setze anys caldrà que els seus representants legals validin la petició. L escrit ha de 
contenir el nom i cognom de la persona signant, el domicili, el DNI i la firma. L òrgan municipal 
competent comunicarà al peticionari, en un termini màxim de 45 dies, si és admesa la seva 
sol·licitud, tot indicant, en cas afirmatiu, les actuacions o mesures que es prendran.  

Article 6. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments 

1. Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de 
l activitat municipal i dels serveis públics locals, sens perjudici del seu dret a interposar els 
recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. Els mitjans de presentació de queixes, 
reclamacions i suggeriments seran els establerts en l article 3 d aquest reglament.  

Article 7. Dret d intervenció en les sessions públiques municipals 

1. Totes les persones i entitats tenen dret a intervenir en les sessions públiques de caràcter 
ordinari del Ple Municipal, mitjançant el torn de precs i preguntes. 

2.Després de les sessions ordinàries del Ple, l alcalde o alcaldessa declararà closa oficialment 
la sessió i obrirà el corresponent torn de preguntes al públic. 

a. La intervenció s haurà de sol·licitar a l alcaldia per escrit o mitjà equivalent, 
acompanyada del text de la mateixa i amb una antelació mínima d un dia hàbil previ a la 
convocatòria de la sessió del Ple ordinari. 

b. L alcaldia podrà denegar la intervenció, especialment si és un assumpte sobre el qual 
l Ajuntament no té competències, si ja s ha presentat en una altra sessió en un període 
anterior de 3 a 6 mesos, quan l alcalde entengui que la intervenció de la persona 
sol·licitant no aportarà novetats a les posicions expressades o que s expressaran, o 
quan pugui provocar incidents. 

d. No s admetran intervencions en les sessions extraordinàries o convocades pel tràmit 
d urgència. 

e. Correspon a l'alcalde o alcaldessa com a president o presidenta del Ple moderar les 
intervencions per garantir l'agilitat i viabilitat del Ple. 

3. Quan, per causa del reconeixement dels drets d iniciativa ciutadana en els termes previstos 
en l article 5 d aquest reglament, el Ple de l Ajuntament tracti assumptes sobre els quals s hagi 
articulat la iniciativa, aquesta comportarà automàticament el dret d intervenció en la sessió 
plenària, sigui quin sigui el seu caràcter. 
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Article 8. Dret a la consulta popular o referèndum 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats 
directament sobre assumptes del seu interès, com també a promoure una consulta popular o 
referèndum d acord amb l article 70 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 
local. 

2. La consulta popular o referèndum mai no podrà consistir en matèria tributària i s haurà de 
referir a àmbits de la competència municipal. Dins d una mateixa consulta es pot incloure més 
d una pregunta. 

3. Per acordar-ne la realització caldrà l acord majoritari del Ple Municipal i fer la tramitació 
corresponent a la Generalitat de Catalunya i a l òrgan competent de l Estat. 

4. No es podran fer, cada any, més de dues consultes de les indicades en aquest article i no es 
podrà reiterar una mateixa consulta dins el mateix mandat.  

Article 9. Dret d'associació, de reunió i de manifestació 

1. Qualsevol grup de persones té dret a associar-se, reunir-se i manifestar-se per tal 
d expressar interessos col·lectius. 

2. Qualsevol grup de persones o entitat té dret a fer servir els locals, equipaments i espais 
públics municipals per exercir aquests drets, sense més condicionants que les característiques 
dels espais, l'interès general, les ordenances municipals, el bon us de les instal·lacions en 
ocasions anteriors, i el compliment dels requisits exigits quan es tracti de manifestacions i/o 
reunions en llocs de trànsit públic.   

Article 10. Dret de les entitats al suport municipal 

Totes les persones tenen dret a gaudir de les polítiques de foment de les entitats per tal de 
reforçar el teixit social del municipi i per a la promoció d iniciatives d interès general, que 
l Ajuntament ha d impulsar.  

Article 11. Dret a l accés i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació  

L Ajuntament promourà l accés a aquests mitjans afavorint, en la mesura de les seves 
possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb d altres administracions i 
operadors, la connexió a les llars i facilitant punts públics d accés mitjançant la xarxa 
d equipaments i oficines municipals.  

Article 12. Promoció efectiva dels drets de participació 

1. L Ajuntament promourà l exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en aquest 
capítol, removent els obstacles que n impedeixin la plenitud. 

2. D acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular o 
referèndum, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte dels 
assumptes que tenen a veure amb l activitat de l Ajuntament. 

3. En el marc establert per les lleis, l Ajuntament fomentarà l associacionisme de les persones i 
dels grups que es troben en pitjor situació d interlocució social i garantirà la participació de les 
persones immigrants.   
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CAPÍTOL II. ELS CANALS D'INFORMACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 

 
Article 13. Les Oficines d Atenció Ciutadana 

1. Estan concebudes com un esglaó primari de la informació municipal que atén les peticions i 
les consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d atenció telefònica o telemàtica. 
En aquest sentit, es dotarà dels mitjans tecnològics, d organització, de coordinació interna i de 
formació i reciclatge del personal municipal adients per garantir una resposta àgil i eficaç a la 
ciutadania. Les Oficines tenen la funció de registre de peticions, queixes, suggeriments, 
iniciatives i propostes, com també la realització dels tràmits administratius que es determinin.  

2. Tots els escrits que recullin quedaran degudament registrats, a fi de garantir el seu 
seguiment.  

Article 14. La pàgina web municipal i el correu electrònic ciutadà 

1. L Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una pàgina web on informarà de l'estructura 
municipal, de les actuacions d interès general, dels extractes dels acords dels òrgans de govern 
i de l agenda de les activitats més rellevants del municipi. 

2. Aquesta pàgina web informarà amb el màxim detall possible dels projectes d importància per 
al municipi tot informant de les vies per poder participar. Igualment es podran fer consultes i 
realitzar tràmits administratius mitjançant els procediments que en el seu moment s acordin. A 
la pàgina web s impulsarà un espai per poder presentar idees, opinions, suggeriments, fòrums 
de debat sobre temes d interès municipal i similars. Tanmateix inclourà les vies per adreçar-se 
als regidors i regidores, a les àrees municipals i als responsables dels equipaments i serveis 
municipals.  

Article 15. Els mitjans d informació locals 

1. L Ajuntament promourà i mantindrà l edició de publicacions escrites o digitals per tal de 
transmetre informació clara i entenedora a la ciutadania, i en facilitarà la màxima difusió per tot 
el municipi, sempre sota criteris de rigor i objectivitat. Es procurarà donar a conèixer 
especialment els projectes i les actuacions d interès municipal, els períodes d informació pública 
i l agenda d activitats. 

2. En la mesura de la capacitat econòmica i tècnica, l Ajuntament promourà espais a la ràdio o 
d altres mitjans al seu abast, a més de la informació de la vila, en els quals es puguin fer debats 
i consultes als responsables polítics respecte de les qüestions de competència municipal i 
d interès local, incloure les opinions dels diferents agents socials i fer difusió dels actes i 
processos de participació ciutadana que es produeixin. 

3. L Ajuntament promourà la creació d espais a la ciutat per a la instal·lació de cartelleres, 
panells, banderoles i d altres que, d acord amb les ordenances municipals, permetin donar 
publicitat de les activitats d interès local que realitzen els diferents agents socials del municipi.  

Article 16. Coneixement de les activitats municipals i dels seus reglaments i ordenances 

1. Correspon a l Ajuntament garantir l accés a les normes municipals, i a fer-ne la corresponent 
difusió a fi que siguin conegudes i consultables pels veïns i les veïnes. 

2. Tota la reglamentació municipal es podrà sol·licitar a través de l Oficina d Atenció al Ciutadà, i 
les normes i reglaments de major importància o aplicació seran consultables en el lloc web 
municipal.    
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CAPÍTOL III. ELS ESPAIS I MECNISMES DE DIÀLEG I PARTICIPACIÓ

  

Títol 1: Els processos participatius

 

3. 

Article 17 . Definició de procés participatiu 

Als efectes d aquest reglament, s entén per procés participatiu aquella consulta a la població 
que no té caràcter vinculant, i que contempla de manera integral les fases següents: 

a. Fase d informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania afectada la 
matèria, el projecte sobre el qual es vol demanar la participació i les vies per fer-la efectiva, 
amb l ús dels mitjans adients. 

b. Fase d'aportacions i/o de debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies 
adequades, es promou el diagnòstic, el debat i la recollida de les propostes i reflexions de la 
ciutadania i les entitats. 

c. Fase de devolució, mitjançant la qual l'Ajuntament respon a les aportacions, trasllada als i 
les participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés i dóna a conèixer el 
projecte aprovat.  

Article 18. Els processos de participació ciutadana 

1. Per a l aprovació de projectes d'especial transcendència pel municipi, de projectes 
urbanístics de gran envergadura, de plans temàtics o sectorials que afecten al conjunt de la 
ciutadania i del pressupost municipal, s han d impulsar de forma preceptiva processos de 
participació que seran recollits en les memòries participatives . 

2. L'Ajuntament establirà en cada cas una proposta metodològica per a la realització dels 
processos participatius, que serà presentada als òrgans de govern pertinents, i donada a 
conèixer al conjunt de la ciutadania.  

3. Dita metodologia haurà d'incloure l'elaboració d'una memòria participativa amb el conjunt de 
les aportacions rebudes, i una memòria d'avaluació on recullin les dades relatives al 
funcionament del procés com a tal. Aquestes memòries tindran caràcter públic. 

3. La memòria s haurà d incorporar a l expedient corresponent a fi que sigui conegut i valorat 
durant el procés de debat i aprovació en els òrgans de govern.  

Article 19. Consultes sectorials i/o territorials 

1. Per a projectes de caire sectorial o territorial, l Ajuntament podrà establir mecanismes 
mitjançant els quals donar a conèixer els projectes municipals i recollir les aportacions de la 
ciutadania. En qualsevol cas, aquestes consultes hauran de ser publicitades adequadament. 

2. En aquests casos serà suficient l elaboració d un informe participatiu on estiguin incloses les 
dades més significatives del procés i el conjunt d'aportacions recollides. 

3. L'informe participatiu s haurà d incorporar a l expedient corresponent, a fi que sigui conegut i 
valorat durant el procés de debat i aprovació en els òrgans de govern. 

4. Alguns dels mecanismes a aplicar per aquestes consultes poden ser les audiències 
públiques, exposicions, consultes personalitzades, etc.    
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Títol 2: Els òrgans de participació ciutadana

  

Article 20. Caràcter dels òrgans de participació 

1. Tots els òrgans de participació (consells municipals i taules de treball) tenen caràcter 
consultiu, d informe preceptiu, i de formulació de propostes i suggeriments. 

2. La constitució d aquests òrgans és facultativa i la seva creació s haurà d acordar en el Ple 
Municipal per acord ordinari. 

3. Cada òrgan de participació haurà d'elaborar el seu reglament de funcionament, on haurà 
d'especificar les funcions, el funcionament, la composició i els objectius, i identificar si 
s'estableix amb caràcter puntual o permanent. 

4. Les recomanacions, propostes i suggeriments dels diferents òrgans tindran caràcter públic, i 
es traslladaran als òrgans de govern pertinents per tal que siguin coneguts i presos en 
consideració.  

Article 21. El Consell de Ciutat 

1. És l òrgan de participació en el qual representants de la ciutadania debaten amb 
responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat. 

2. Les funcions principals del Consell són debatre els plans d actuació generals, canalitzar 
queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de 
desenvolupament econòmic, local, de planificació estratègica de la ciutat i grans projectes 
urbans.   

Article 22. Els consells sectorials 

1. Són els òrgans de participació que es composen principalment per representants de les 
entitats de l àmbit objecte del consell en qüestió i que canalitzen les iniciatives i inquietuds 
ciutadanes en temes concrets d interès per a la ciutat com l escola, l'associacionisme, la 
cooperació o la solidaritat.  

Article 23. El Consell d Infants 

1. És un consell sectorial amb característiques singulars atesa la composició principal dels seus 
membres. Té la funció principal d incorporar les vivències de la població infantil i afavorir la 
intervenció dels nois i noies en els debats, les propostes, els suggeriments i les queixes 
respecte qualsevol actuació municipal, així com d informar i escoltar l opinió d aquests sobre 
totes les actuacions d altres administracions públiques que actuen a la ciutat. 

2. El Reglament del Consell d Infants, que haurà de ser aprovat pel Ple Municipal, en 
concretarà l organització i el funcionament.  

Article 24. Plans de desenvolupament comunitari, fòrums temàtics i plans sectorials 

L Ajuntament podrà impulsar plans de desenvolupament comunitari, fòrums temàtics, plans 
sectorials o altres estratègies de foment de la participació quan aquestes es configurin com la 
via més adequada per desenvolupar estratègies de participació en un determinat àmbit o 
sector.     
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CAPÍTOL IV. EL SUPORT A LES ASSOCIACIONS 

4. 

Article 25. Foment de l associacionisme 

1. L Ajuntament garanteix als ciutadans i a les ciutadanes organitzats en associacions cíviques 
el dret a rebre suport municipal per a la millora de les seves associacions i pel foment 
d iniciatives d interès general.  

2. L Ajuntament desenvoluparà de forma activa una política de foment de l associacionisme, 
posant a l abast de les entitats serveis, prestacions, equipaments, formació i altres mitjans de 
funcionament, en la mesura dels recursos disponibles. 

3. L Ajuntament també destinarà determinades partides pressupostàries a donar suport a les 
activitats i programes de les associacions, sempre que s ajustin a les prioritats i objectius 
marcats per l Ajuntament a través de les normes reguladores de les subvencions.   

Article 26. El Registre Municipal d Entitats 

1. El Registre Municipal d Entitats té per objecte permetre a l Ajuntament conèixer el nombre 
d entitats existents al municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, a l efecte de 
possibilitar una correcta política municipal de foment d associacionisme ciutadà. Per tant, és 
independent del Registre Provincial d Associacions que existeix a la Generalitat, en el qual, així 
mateix, han de figurar inscrites. 

2. El Registre Municipal d Entitats és obert a totes aquelles associacions sense ànim de lucre 
que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials 
dels ciutadans i ciutadanes de Parets del Vallès. 

3. El Registre ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats per tal de tenir-la en 
compte en el moment de fer les divisions sectorials. És per això, que el Registre recollirà tant la 
denominació social de l entitat, com els objectius que estatutàriament pretén assolir i les 
activitats que realitza de manera ordinària. 

4. La inscripció en aquest Registre Municipal serà requisit necessari per poder presentar-se a la 
convocatòria d ajuts destinats a entitats, associacions i/o col·lectius de l Ajuntament de Parets 
del Vallès. Tanmateix, l Ajuntament podrà acordar la concessió d una subvenció o ajut 
econòmic a entitats no registrades, quan estigui plenament justificat per la seva excepcionalitat, 
importància o rellevància social. 

5. El Registre es portarà des de l àrea de Participació Ciutadana de l Ajuntament i les seves 
dades seran públiques, a menys que l'entitat especifiqui el contrari. Les inscripcions es 
realitzaran a sol·licitud de les associacions interessades, que hauran d aportar les següents 
dades: 

a. Denominació social 
b. Àmbit d actuació 
c. Acta fundacional 
d. Estatuts de l entitat 
e. Número d inscripció en el Registre General d Associacions de la Generalitat de 

Catalunya o en altres registres públics 
f. CIF 
g. Domicili social 
h. Nom de les persones que ocupen càrrecs directius 
i. Adreça de treball, números de telèfon i fax, adreça de correu electrònic i lloc web 
j. Pressupost anual 
k. Projecte d activitats 
l. Certificació del número de socis  
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En el termini de 20 dies des de la sol·licitud d inscripció, llevat que aquest s hagi d interrompre 
per la necessitat d aportar documentació no inclosa inicialment, l Ajuntament notificarà a 
l associació el seu número d inscripció, i a partir d aquest moment es considerarà donada d alta 
a tots els efectes. 

6. Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les 
dades dins del mes següent a que aquestes es produeixin. 

7. Si alguna entitat no presenta el pressupost i el projecte d activitats durant un període de 2 
anys consecutius, o transcorren dos anys sense que comuniqui els canvis que s hagin produït 
en les dades inscrites, podrà ser donada de baixa del Registre mitjançant resolució d Alcaldia, 
amb el requisit de l audiència prèvia de l entitat interessada. 

8. A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i associacions de 
Parets del Vallès, i difondre entre la ciutadania la tasca de les entitats, i a menys que una entitat 
especifiqui per escrit el contrari, l Ajuntament difondrà les dades bàsiques de les entitats (Nom, 
domicili social, adreça de treball, números de telèfon i fax, adreça de correu electrònic i lloc 
web), per tots els mitjans que li sigui possible. 

9. El Registre Municipal d Entitats no té caràcter d instrument públic solemne, i únicament 
sortirà a efectes entre les entitats ciutadanes inscrites i l Ajuntament, per la qual cosa el seu 
contingut no podrà ser objecte de certificació. 

10. Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d Entitats podran participar en la 
gestió dels assumptes públics mitjançant fórmules de col·laboració per a la gestió de 
determinats equipaments o serveis, dins del marc legal regulador d aquests. 

11. A aquests efectes, l Ajuntament podrà concertar o subscriure convenis de col·laboració amb 
les entitats ciutadanes i, en el seu cas, constituir organismes de caràcter mixt.  

Article 27. Caràcter i drets 

1. D acord amb els seus recursos pressupostaris, l Ajuntament subvencionarà econòmicament 
a les associacions i entitats per a la defensa d interessos generals o sectorials dels veïns i 
veïnes, que estiguin degudament registrades. El pressupost municipal inclourà partides 
destinades a aquesta finalitat. 

2. Les associacions a què es refereix l apartat anterior podran formar part dels òrgans de 
participació ciutadana i accedir a l ús dels recursos municipals, especialment els locals d edificis 
municipals i els mitjans de comunicació, amb les limitacions que imposi la coincidència de l ús 
per part de diverses entitats o pel propi ajuntament, i sempre d acord amb els reglaments que 
regulin l ús dels equipaments municipals. 

3. Sense perjudici del dret general d accés a la informació municipal reconegut als veïns/es en 
general, les entitats a què es refereixen els articles anteriors tindran dret, sempre que ho 
sol·licitin expressament, a rebre al seu domicili social les convocatòries i les ordres del dia dels 
òrgans de govern col·legiats municipals.  

Article 28. La gestió cívica d equipaments i serveis 

1. Les entitats, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden 
exercir competències municipals o participar, en nom de l Ajuntament, en la gestió de serveis o 
equipaments de titularitat municipal.  

2. La gestió cívica de competències municipals es podrà utilitzar per les activitats i els serveis 
susceptibles de gestió indirecta, tindrà sempre el caràcter voluntari i no lucratiu i s adjudicarà 
mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques 
idèntiques o similars.  
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3. Es facilitarà i promourà la concertació amb el teixit associatiu per a la gestió de programes 
sectorials o equipaments culturals, esportius i socials, vetllant per garantir l accés universal i la 
qualitat dels serveis. 

4. Es promourà la realització d acords de col·laboració amb les associacions ciutadanes, 
mitjançant els quals es comprometrà a facilitar el suport econòmic als programes anuals 
d aquestes, sempre que el seu contingut es consideri d interès per a la ciutat i coincideixi amb 
les prioritats de l Ajuntament. 

5. En tots els casos, es tracta de la gestió d uns equipaments i serveis públics, per tant, cal que 
responguin a uns criteris de qualitat, transparència i igualtat.  

DISPOSICIONS ADICIONALS  

Primera. L Ajuntament de Parets del Vallès promourà la difusió en els mitjans adients dels 
continguts d aquest reglament, de forma clara, sintètica i entenedora, pel millor exercici dels 
drets de la ciutadania.  

Segona. L'Ajuntament disposarà de 2 anys a partir de l aprovació definitiva del present 
reglament per tal de desplegar la totalitat d aspectes obligatoris que s encabeixen en el mateix.  

Tercera. Tot el que no hagi previst aquest Reglament en quant al règim de funcionament i 
altres particularitats es regirà pel Reglament Orgànic Municipal.  

6. Informar favorablement, si correspon, la llicència comercial de la 
Generalitat sol·licitada per Brico Depot 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, i 
explica que Brico Depot és una empresa que es dedica principalment als productes de 
bricolatge i material per a la construcció. És l empresa número un d Europa en aquesta 
línia, i està dintre d un grup francès. L activitat s ubicarà en la finca abans denominada 
Diana, inclosa a la UA 11 del Pla general, ubicada entre el carrer Llevant, a la carretera 
C-17, enfront del punt quilomètric 17,3 en el límit municipal de Lliçà de Vall i la UA 10. 

La superfície que pretén cobrir Brico Depot España és de 6.800 m2, per això segons 
l article 3.4, de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d equipaments comercials, té la 
consideració de gran establiment comercial. 

D acord amb l article 7.8 de la Llei 18/2005, l obertura dels establiments comercials 
requereix l obtenció prèvia de la llicència comercial de la Generalitat i, d altra banda, 
segons preveu l apartat 8è de l article 7 de l esmentada norma, en el tràmit de 
concessió de la llicència comercial de la Generalitat, la persona sol·licitant ha de portar 
un informe emès per l Ajuntament del municipi, en el terme del qual es pretén obrir, en 
aquest cas Parets, i l informe l ha d aprovar el Ple de l Ajuntament i ha d estar motivat 
prenent en consideració els criteris de valoració que estableix l article 10, de la Llei 
18/2005. 

Els diferents punts engloben l adequació del projecte al Pla territorial sectorial 
d equipaments comercials o l adequació del projecte al planejament urbanístic vigent i 
tot un seguit de punts que l empresa ha d ajustar els seus termes a nivell tècnic i 
formal. 

És un tema important la mobilitat que genera el projecte, ja que es tracta d una 
empresa d aquestes mides, per això hi ha un estudi i unes conclusions que sustenten 
l estudi de trànsit, que donen alguns paràmetres com els que explicarà a continuació. 
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El trànsit que generaria l establiment projectat representaria un percentatge molt baix 
de la intensitat mitjana diària de circulació de la C-17 en el tram que es preveu que 
recorrerà amb més intensitat la clientela de Brico Depot; només un 2,46 %. 

Seria a les hores punta de la via (C-17) quan l establiment estaria menys concorregut; 
conseqüentment, les hores de màxima afluència a l establiment i les hores punta de la 
via no coincidirien.  

Un altre dels punts de vital importància és el punt E, que tracta sobre la dotació 
d aparcaments prevista, que d acord amb els ratios que preveu el Reglament en cada 
cas, s ha de dir que la dotació d aparcaments en aquest equipament comercial és de 
244 places, que són suficients per atendre el flux de públic previsible de l establiment. 

Més enllà dels procediments formals, es poden firmar convenis d ocupació mitjançant 
el Servei Local d Ocupació i també de col·laboració en diferents activitats culturals, i 
lúdiques. Aquest és complement més per a la instal·lació de l empresa, que per una 
altra banda, no és una empresa logística i generarà llocs de treball força interessants, 
que ajudaran a baixar el grau de desocupació, que és l objectiu de tothom i, 
evidentment, de l Administració. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup creu que la 
instal·lació de l empresa pot potenciar l economia de Parets, però pel que fa als 
convenis de feina i col·locació li hagués agradat veure algun signat, però de totes 
maneres vota a favor. 

El regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, explica que s estan negociant els 
convenis i que el regidor d Ocupació explicarà millor en què consistiran, però avança 
que una vegada signats els convenis es facilitaran i indica que seran molt similars als 
que es van firmar anteriorment amb altres empreses. 

El senyor Rigol, d ERC, prega que es faciliti un per estudiar-lo. 

La regidora de CiU, la senyora de Agustín, manifesta que pot ser un bon projecte per a 
Parets, ja que dinamitzarà l economia general del municipi. Tot seguit pregunta si s ha 
fet algun estudi sobre la repercussió que pot tenir aquesta gran superfície destinada a 
la venda de productes de bricolatge en el comerç de Parets. També vol saber si s ha 
informat als comerciants i què pensen aquests sobre com els afectarà. CiU vota a 
favor del projecte. 

El regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, respon que en un principi en les 
diferents reunions i comissions establertes amb els comerciants, es fa referència als 
diferents grans establiments que es poden ubicar i com comentava a la comissió 
informativa el frontís de la nacional de la C-17 s està convertint en una zona de 
material per a la construcció i es troben unes coincidències per ubicar grans 
superfícies, que en aquests moments no genera una competència directa amb el 
comerç. 

La senyora Martí, del grup del NOPP, manifesta que el seu grup s absté per diverses 
raons. Consideren que aquesta és una superfície molt gran, no és un comerç petit, 
sinó de 6.800 m2 de superfície de venda directa al públic. És una superfície molt gran i 
important. 

Encara que s ha dit que hi ha algun estudi, no tenen clar l impacte que pot generar la 
venda directa al públic en el petit comerç de Parets i el comerç especialitzat en les 
activitats que Brico Depot doni. 
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Al NOPP no li consta que el projecte s hagi comunicat les associacions de 
comerciants, les persones del sector i les persones afectades directament pels que 
tenen les botigues, que fan referència al que vendrà Brico Depot, com ferreteria i 
material de construcció, entre d altres. Aquest és un pas previ a l informe favorable a la 
concessió de la llicència. 

El NOPP entén que s hauria d haver donat vista a les associacions de comerciants i a 
les persones del sector. 

La senyora Martí indica que si és una superfície destinada a la venda directa al públic, 
generarà llocs de treball, ja que l atenció directa al públic ho requereix, encara que 
moltes vegades són llocs poc qualificats amb contractes de baix import. Desconeix si 
s ha valorat l impacte dels contractes i si pot equiparar-se a la repercussió que tindrà 
en les botigues i comerços del municipi, que potser hagin de tancar com a repercussió 
de la instal·lació d aquesta gran superfície. Potser una cosa no compensa l altra. 
Afegeix que com es plantegen molts dubtes respecte al que ha exposat, el NOPP 
s absté. 

El regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, indica que tot i que està convençut 
que encara que aclareixi els dubtes al grup del NOPP, el vot continuarà sent 
d abstenció, vol manifestar que hi està d acord en algunes de les apreciacions del 
NOPP, com que 6.800 m2 són molts metres, i que és un logro que no sigui una 
empresa de logística. És una situació positiva que no es col·loqui una empresa 
logística, que no genera llocs de feina, en canvi s instal·la una empresa que els 
generarà. 

Respecte a la comunicació amb els comerciants, ha de dir que el fet que la senyora 
Martí no sàpiga que s hagi mantingut, no vol dir que no s hagi fet, si estigués dintre de 
l equip de govern sabria si s ha fet o no. Reitera que s ha informat als comerciants de 
la situació. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Martí, en què ha dit llocs poc qualificats , 
indica que hi ha molta gent a Parets, no vol dir que té una formació escassa, però té la 
formació que té, que només poden ocupar llocs poc qualificats. Tothom al municipi no 
és universitari i probablement els llocs poc qualificats, amb baix import són llocs molt 
desitjats per moltíssima gent. L equip de govern creu que buscar aquesta combinació 
de tancar comerços per generar ocupació, encara no l havia sentit mai. 

El senyor Mingote continua explicant que els llocs que generarà hi haurà menys i més 
qualificats. Dels pocs qualificats, esperen que del reguitzell de ciutadans desocupats 
del Servei Local d Ocupació de Parets puguin entrar molts dintre de l empresa. 

La senyora Martí, del NOPP, manifesta que és evident que la capacitat de 
convenciment del senyor Mingote no els ha arribat, però com el senyor Mingote ja ho 
ha previst i s avança, el NOPP decideix què ha de votar i el senyor Mingote pot tenir 
molta o poca capacitat de convenciment, però el NOPP decideix i valora el tema 
independentment del que apreciï el senyor Mingote sobre les decisions del seu grup. 

Continua explicant que ahir vespre el NOPP va parlar amb un comerç del poble 
dedicat directament a aquesta activitat i van preguntar si havia rebut alguna informació 
de l Ajuntament respecte a aquest tema i hi va respondre que no. Per tant, no s inventa 
res i no pot pressuposar si l equip de govern ha informat o no. El senyor Mingote no ha 
manifestat clarament si havia informat l Associació de Comerciant i Botiguers. No ha dit 
ni si ni no. 
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La senyora Martí reitera que ahir va parlar amb un botiguer i va dir que no en sabia res 
del tema. El NOPP fa una proposta tranquil·la i serena i manifesta que troba a faltar 
que abans de l informe favorable del Ple s hauria d haver comunicat el tema a 
l Associació de Comerciants i Botiguers del poble. Com a mínim perquè opinin i aportin 
la seva visió respecte a aquesta qüestió. 

Quan el NOPP ha dit que els llocs de venda que generarà probablement seran d una 
qualificació poc qualificada, aquesta és la veritat, ja que moltes vegades s ha de ser 
previsor i intentar evitar molts tipus de contractes que apareixen i que s anomenen en 
el llenguatge vulgar contractes basura . El seu grup es refereix a aquesta qüestió, ja 
que a vegades existeixen possibilitats de contractacions en llocs de treball amb unes 
situacions contractuals bastant precàries. Feia la comparança perquè potser alguns 
dels comerços establerts en el poble hauran de tancar. Igual si se ls hagués comunicat 
tindrien un escrit que digués que estan totalment a favor, perquè potenciaran la seva 
activitat, la rotació, milloraria la competència. No saben què haurien dit, però s hauria 
d haver donat aquesta oportunitat. 

El senyor Mingote manifesta que ell també ho diu d una manera molt tranquil·la i 
serena, que l esmentat comerciant potser no ho sabia, però ha de dir que els 
comerciants sí que ho saben. 

Pel que fa al tema dels contractes, amb molta tranquil·litat i serenor, explica que dels 
darrers contractes conveniats, la majoria són indefinits, la qual cosa dóna un valor 
afegit. 

El regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, manifesta que vol matisar l opinió del seu grup 
sobre la proposta d informar favorablement l activitat de la qual es discuteix. 

S ha de tenir en compte que en el debat se situen dos paràmetres, el paràmetre de 
l ocupació i el paràmetre del dinamisme i el creixement econòmic. Es tracta d una 
superfície molt gran i tipificada com a gran establiment comercial, per tant, és una 
activitat que s instal·la a peu de carretera, que com molt bé s ha indicat està adquirint 
en els darrers temps un caràcter eminentment comercial i una activitat que tal com es 
planteja és una bona alternativa, ja que podria ser una activitat ben diferent com en 
algun cas era susceptible d instal·lar-se com una activitat logística, que ocupa molts 
metres quadrats de superfície i no genera ocupació. 

Al seu grup li preocupava que el projecte tingui un impacte directe important i en sentit 
negatiu en la mobilitat de la zona, però dels informes que han estudiat, l equip de 
govern ha valorat que l impacte i la mobilitat generada que se suscitarà a l entorn no ha 
de ser negativa, cosa que dóna una garantia que realment quan es discuteix a la taula 
informar favorablement el projecte es fa en base a dos criteris que ha esmentat 
anteriorment, com són el criteri de l ocupació i el criteri del dinamisme econòmic. 

ICV-EA està convençut que la implantació de l activitat no ha de generar cap impacte 
negatiu respecte al comerç local, ja que no hi ha cap competència directa pel tipus 
d activitat que es tracta. 

Com a representant d ICV-EA li preocupa l opinió de les associacions de botiguers i 
dels gairebé 700 aturats del municipi. Totes dues opinions li preocupen. Insisteix la de 
l Associació de Botiguers, però també la de les 700 persones que busquen feina i que 
amb il·lusió i optimisme veuen com s instal·la al municipi una activitat que pot generar 
molts llocs de treball, que poden ser certament poc qualificats, però que poden ser una 
esperança de treball per qui no en té, la qual cosa és molt important i bàsic que el 
Servei Local d Ocupació avanci amb un conveni futur amb la nova activitat per garantir 
que el nivell d atur es corregeixi i molts ciutadans del municipi trobin feina. 
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El senyor Tarrés indica que és una bona oportunitat per al desenvolupament de 
l economia local del municipi i per al reforçament de la possibilitat de trobar i recercar 
una feina per aquells que en aquests moments no la tenen, per això la proposta és 
positiva i, en conseqüència, s ha d informar favorablement la petició. 

La presidència explica que l expedient es remetrà a la Generalitat, que ha d autoritzar 
definitivament la implantació de l activitat.  

Creu que la instal·lació de l activitat no repercutirà en el petit comerç, ja que una és 
una activitat al peu de la C-17, d àmbit supramunicipal i comarcal, i les activitats de 
ferreteria del municipi són més properes als ciutadans del barri. 

Les votacions  han estat les següents: 

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EA, CiU, ERC) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:  2 (NOPP) 

Per tant i, 

Vista la sol·licitud  d informe municipal favorable, formulada per Euro Depot España, 
SA, per a la implantació d un establiment comercial destinat a la venda de productes 
de bricolatge i materials de la construcció, en el solar denominat Diana del Polígon 
Llevant Industrial. 

Atès que l esmentat establiment es projecta amb una superfície de venda de 6.800 m2, 
que de conformitat amb la Llei 18/2005, d equipaments comercials, té la consideració 
de gran establiment comercial. 

Atès el procediment establert a l article 7.8 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d equipaments comercials en relació amb la llicències comercials de la Generalitat de 
Catalunya. 

Atès que d acord amb el Pla territorial sectorial d equipaments comercials vigent, els 
establiment especialitzats en la venda al detall de productes de bricolatge i materials 
per a la construcció no es troba subjecte als criteris d implantació ni als límits de 
creixement comercial que estableix l esmentat Pla . 

Vist l informe municipal redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Informar favorablement la llicència comercial de la Generalitat sol·licitada per Euro 
Depot España, SA per a la implantació d un establiment comercial BRICO DEPOT , 
de 6.800 m² de superfície de venda al públic, destinat essencialment a la venda al 
detall de productes de bricolatge i materials per a la construcció, en el terreny 
anomenat Diana del Polígon Industrial Llevant. 

2. Notificar el present acord a EURO DEPOT i al Servei d Equipaments Comercials de 
la Generalitat de Catalunya.     

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

Annex 

INFORME MUNICIPAL RELATIU A LA VALORACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D UN 
ESTABLIMENT COMERCIAL AL MUNICIPI DE PARETS DEL VALLÈS  

L empresa comercial EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. ha sol·licitat a l Ajuntament de Parets del 
Vallès Informe municipal per a la implantació d un establiment comercial de l empresa BRICO 
DEPOT , destinat essencialment a la venta al detall de productes de bricolatge i materials per a 
la construcció, a la finca denominada DIANA, inclosa en la UA  11 del Pla General, ubicada entre 
el Carrer de Llevant, la Carretera C-17 (confrontació punt quilomètric 17,3), el límit amb el terme 
municipal de Lliçà de Vall i la UA10.  

La superfície de venta al públic que pretén obrir EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. en l establiment 
projectat és de 6.800 m², per la qual cosa, i segons l article 3.4 de la Llei 18/2005, de 27 de 
desembre, d Equipaments Comercials, aquest establiment ha de catalogar-se com a gran 
establiment comercial.   

D acord amb l article 7.1 de la Llei 18/2005, l obertura de grans establiments comercials requereix 
l obtenció prèvia de llicència comercial de la Generalitat.   

D altra banda, i segons preveu l apartat vuitè de l article 7 de la citada norma, en el tràmit de 
concessió de la llicència comercial de la Generalitat, la persona sol·licitant ha d aportar un 
informe emès per l Ajuntament del municipi en el terme del qual es pretén obrir un gran 
establiment comercial. Aquest informe ha de ser aprovat pel Ple de l Ajuntament, i ha d estar 
motivat tot prenent en consideració els criteris de valoració que estableix l article 10 de la Llei 
18/2005.   

En virtut del què s ha manifestat anteriorment, en atenció a la petició d informe municipal 
formulada per EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. per a la implantació de l establiment comercial 
abans referit, i d acord amb el què estableix l article 7.8 de la Llei 18/2005, a continuació es 
procedeixen a valorar els elements contemplats a l article 10 de la citada Llei:  

a) Adequació del projecte al Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials.  

Sens perjudici de que l anàlisi d aquest criteri correspongui al Servei d Equipaments 
Comercials de la Generalitat de Catalunya, , en virtut del què disposen els articles 7.8 i 10 
a) de la Llei 18/2005, es realitzen les següents consideracions, de conformitat amb la 
documentació facilitada per l empresa:  

L establiment projectat és una gran superfície especialitzada en la venta al detall de 
productes de bricolatge i materials per a la construcció, per la qual cosa, i d acord amb 
l actual Pla Territorial Sectorial d Equipaments Comercials 2001-2004 (aprovat mitjançant 
Decret 211/2001, de 24 de juliol), aquest establiment no es troba subjecte als criteris 
d implantació ni als límits de creixement comercial que estableix el citat Pla (article 8.2 
PTSEC).  

No obstant, aquests tipus d establiments sí que queden subjectes en tot cas al requisit que 
estableix el propi article 8.2 PTSEC, segons el qual la dotació d aquests establiments no 
pot sobrepassar la relació de 40 m² de superfície de venda per cada 1.000 habitants de 
l àrea d influència de l establiment projectat.   

En el supòsit que ens ocupa, cal tenir en compte l Estudi de Mercat que EURO DEPOT 
ESPAÑA, S.A. va acompanyar a la sol·licitud d Informe municipal, en el què s acredita que, 
d acord amb la ràtio estipulada pel PTSEC, seria possible un creixement en format 
d establiment especialitzat en bricolatge en l àrea d influència de l establiment, de 116.425 
m² de superfície de venta, una superfície infinitament superior a la que pretén implantar 
EURO DEPOT, que és de només 6.800 m². 
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b) L adequació del projecte al planejament urbanístic vigent.  

Examinat el planejament urbanístic que resulta aplicable a la finca on es projecta implantar 
l establiment, s observa que l ús comercial es troba admès a la mateixa, per la qual cosa cal 
concloure que l activitat projectada resulta compatible amb el planejament urbanístic vigent, 
tal com consta en l informe de l arquitecte municipal que es reprodueix literalment: 

L àmbit on se situa aquesta proposta limita al nord amb el municipi de Lliçà de Vall, a 
l est amb el vial paral·lel a l autovia C-17, a l oest amb sòl urbà industrial i l accés a la 
parcel·la des del carrer de Llevant, al sud amb la unitat d actuació UA10. La superfície 
total de l àmbit, segons el document aportat és de 17.000m2. Aquesta parcel·la està 
dividida en dues plataformes amb una diferència de nivell al voltant de 7 metres.  

El planejament vigent és el Pla general d ordenació de Parets del Vallès, aprovat 
definitivament per la Comissió d urbanisme de Barcelona en data 14 de novembre de 
2001 i acordada la seva executivitat en data 12 de desembre de 2001. Aquest 
planejament atorga a aquesta parcel·la la qualificació de zona industrial, clau ZI2 en el 
règim de sòl urbà i l inclou dintre del polígon d actuació UA11, amb l objectiu 
d aconseguir la cessió i urbanització de la vialitat que la delimita, i juntament amb el 
polígon d actuació UA10, urbanitzar tot el front del vial lateral a l autovia C-17.  

Aquest planejament estableix els següents paràmetres d ordenació i edificació:  

Tipus d ordenació: Edificació aïllada.  

Superfície de parcel·la mínima: 2.500 m2.  

Edificabilitat neta: 1,00 m2/m2.  

Ocupació màxima: 50%.  

Nombre màxim d activitats: 1 activitat /200 m2.  

Alçada reguladora màxima: 15 metres. Aquesta alçada es pot superar quan es justifiqui 
la necessitat d ultrapassar aquesta alçada amb la redacció d un estudi d impacte 
paisatgístic.  

Separació a carrer: 6 metres. 
A altres límits: 5 metres.  

L espai lliure de parcel·la s haurà d enjardinar en una superfície mínima del 20%.  

Els usos admesos en aquesta parcel.la sòn comercial al detall, oficines i serveis, 
hoteler, restauració, recreatiu, indústria artesanal, indústria urbana, indústria agrupada, 
magatzem, taller de reparació de vehicles, sanitari assistencial i esportiu.  

Pel que fa a les places mínimes d aparcament, es determina 1 plaça/80m2 de 
superfície construïda, i en mitjans i grans establiments comercials es preveuran dues 
places d aparcament/100m2 construïts, 1 plaça/400m2 per l ús de magatzem i 
1plaça/100m2 construïts per a l ús d oficines. 
L objecte d aquest document és la ubicació d un establiment comercial per a la venda al 
detall de productes de bricolatge i material de la construcció en aquesta parcel·la. 
Segons el document aportat, es proposa una nau rectangular de 112,26 x 80,19 amb 
una superfície de venda al públic de 4.000m2 a l interior i de 2.800m2 a l exterior a la 
cota superior confrontant a la C-17, on se situa una reserva d aparcament de 244 
places.  
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El document aportat incorpora un estudi de trànsit on es justifica que aquest 
establiment no influeix en el bon funcionament de la xarxa viària existent.  

CONCLUSIÓ  

La proposta presentada és compatible amb el planejament urbanístic des del punt de 
vista de l ús proposat.

   

c) Les condicions que conformen la seguretat del projecte i la integració de 
l establiment a l entorn urbà.   

Les condicions que conformen la seguretat del projecte i la integració de l establiment a 
l entorn urbà són aspectes de caire tècnic que s hauran de  justificaran en el corresponen 
projecte de llicència o permís ambiental.   

En tot cas, el projecte haurà de complirà la normativa vigent sobre el tractament de residus, 
envasos i embalatges, així com les condicions de seguretat que preveu la normativa 
aplicable.   

d) La mobilitat generada pel projecte.  

La implantació de l establiment projectat, segons les dades facilitades per l empresa, no 
comporta cap incidència rellevant a la xarxa viària ni a les infrastructures públiques. A 
aquests efectes, cal tenir en compte l Estudi de Trànsit que EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. 
va acompanyar a la sol·licitud d Informe municipal, en el què s acredita que la implantació 
comercial suposaria la generació d un volum de trànsit addicional que la xarxa viària 
existent té capacitat per absorbir sense provocar cap problema circulatori.   

Aquestes conclusions se sustenten a l Estudi de Trànsit referit anteriorment: 

 

El trànsit que generaria l establiment projectat representaria un percentatge molt baix 
de la intensitat mitjana diària de circulació de la C-17 (via d accés principal a 
l establiment projectat) en el tram que es preveu que recorrerà amb més intensitat la 
clientela de BRICO DEPOT; sols un 2,46 %. 

   

A les hores de màxima afluència a l establiment, el trànsit que aquest generaria 
implicaria únicament un 4,7 % de la capacitat de la via (C-17).   

 

Seria a les hores punta de la via (C-17) quan l establiment estaria menys concorregut; 
conseqüentment, les hores de màxima afluència a l establiment i les hores punta de la 
via no coincidirien.   

 

El trànsit que generaria l establiment no implicaria cap canvi a les hores punta de les 
vies d accés a l establiment.   

 

Així mateix cal ressaltar, que en l actualitat existeix un servei d autobús públic, prestat 
per l empresa Sagalès, que disposa de parada en el mateix Polígon Industrial en el que 
s ubica l establiment comercial. L esmentat servei de transport, implantat per tal de 
garantir la mobilitat als polígons industrials, dona servei també als nuclis urbans de 
Parets del Vallès, Montmeló i Montornès, així com la seva connexió amb la resta de 
transports públics (RENFE, servei del bus urbà de Parets del Vallès)    
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e) La dotació d aparcaments prevista, d acord amb les ràtios que s estableixin per 
reglament en cada cas.   

La dotació d aparcament prevista per l establiment comercial, és de 244 places, suficient 
per a atendre el fluix de públic previsible de l establiment, segons les dades facilitades per 
l empresa.  

A aquests efectes, s ha d assenyalar que la mitjana de cobraments per caixa dels 
establiments BRICO DEPOT, segons informació proporcionada per la pròpia Companyia, 
és de 1.000 cobraments diaris aproximadament, per la qual cosa, prenent en consideració 
l ampli horari de funcionament de l establiment (de 7,30 a 21 hores, amb un petit parèntesi 
al mig dia), i tot i partint de la hipòtesi de què tots els clients es desplacessin a l establiment 
en el seu vehicle particular, aquesta dotació d aparcament s hauria d entendre suficient per 
a satisfer la visita diària de vehicles a l establiment, visita que, segons s acredita a l Estudi 
de Trànsit abans referit, es produeix  de forma esglaonada en diferents franges horàries 
durant tot el dia (de fet, segons es pot concloure del quadre de distribució temporal del 
trànsit generat per l establiment recollit a l Estudi de Trànsit, no existeix cap franja horària a 
la què l afluència de clients a l establiment superi el número de places d aparcament 
existent).  

D altra banda, s ha de precisar que al Pla General d Ordenació de Parets del Vallès, 
estableix una previsió mínima de places d aparcament com a ús complementari obligatori 
dels edificis comercials, de 2 places d aparcament per cada 100 m² construïts, previsió que 
acompleix el projecte de BRICO DEPOT , doncs disposa de 6.425 m² construïts i 244 
places d aparcament.    

Si atenem a la tipologia de l establiment projectat, observem que es tracta d un establiment 
altament especialitzat, al què el consumidor normalment es desplaça quan realment 
necessita comprar algun producte o estri determinat, i no ho fa simplement amb ànim de 
passejar o de fer una ullada a l establiment. Per aquests mateixos motius, la clientela de 
BRICO DEPOT no roman gaire temps a l establiment, sinó que generalment ho fa 
únicament durant el temps imprescindible que necessita per a realitzar les compres 
programades o previstes.  

A més, s ha de tenir en compte que l establiment es situa clarament a les afores de Parets 
del Vallès, fóra de la trama urbana, i en un indret en el què no existeix una estructura 
comercial que pugui actuar com a pol d atracció.   

Per tot això, és de preveure que la clientela que es desplaçarà fins a l establiment 
respondrà de forma aproximada al nombre de persones que passaran per caixa, per la qual 
cosa, d acord amb la informació proporcionada per la pròpia Companyia, amb una mitja de 
1.000 cobraments diaris que presenta un establiment BRICO DEPOT tipus, tal com s ha 
comentat anteriorment, difícilment podrà arribar-se a donar el cas que coincideixin a 
l establiment més de 244 vehicles, que es el número de places d aparcament que preveu 
actualment el projecte de BRICO DEPOT.  

Per tot el què s ha expressat anteriorment, s ha de concloure que la dotació de 244 places 
d aparcament prevista al Projecte de BRICO DEPOT és suficient, donades les 
circumstàncies i característiques de l establiment, per satisfer i atendre adequadament les 
necessitats d aparcament de l establiment.    
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f) La localització del projecte a la trama urbana consolidada del municipi, en el seu 
cas, i l adequació del projecte a les disposicions del Programa d Orientació pels 
Equipaments Comercials, en cas que l hagués.   

La tipologia d establiment projectada per BRICO DEPOT es troba exceptuada del requisit 
establert per l article 4.1 de la Llei 18/2005, d Equipaments Comercials, segons el qual els 
gran establiments comercials només es poden implantar en les trames urbanes 
consolidades dels municipis que són capitals de comarca o que tenen una població 
superior als 25.000 habitants.   

Aquesta excepció ve recollida expressament a l article 4.8 a) de la citada norma. Per aquest 
motiu, en el present cas no procedeix entrar a valorar aquest criteri.  

D altra banda, s ha d assenyalar que el municipi no disposa de Programa d Orientació pels 
Equipaments Comercials, per la qual cosa tampoc procedeix valorar l adequació de 
l establiment a aquest instrument (que no existeix).   

g) El dret dels consumidors a disposar d una oferta àmplia i diversa en termes de 
qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes.  

La informació proporcionada per la Companyia permet concloure que la implantació de 
l establiment projectat contribuiria a millorar l oferta dels consumidors en termes de qualitat, 
quantitat, preu i característiques dels productes.  

A aquests efectes, s ha de tenir en compte que els establiments BRICO DEPOT es 
caracteritzen per presentar una oferta molt innovadora en el món del bricolatge, una oferta 
amb una presència encara molt reduïda al mercat actual, que es troba centrada en un 
públic més professionalitzat, que busca no tant una gran varietat de productes, com un 
ampli stock que li permeti comprar grans quantitats, una accessibilitat al producte que li 
permeti realitzar les seves compres ràpidament, i que li permeti trobar estris i articles 
destinats a un consumidor entès en la matèria, a uns preus, segons la informació 
proporcionada per la Companyia, molt competitius.   

A més, s ha d assenyalar que els horaris de BRICO DEPOT (de 7,30 a 21 hores, amb un 
petit parèntesi al mig dia), horaris que s allunyen i es diferencien dels clàssics dels 
establiments comercials a l ús (que obren les seves portes a les 10 hores), fa que els 
establiments d aquesta ensenya tinguin un àmbit específic respecte de la resta de 
competidors clàssics, oferint en aquest sentit un servei nou i clarament diferenciat.   

Per últim, s ha de tenir en compte que la implantació de l establiment projectat, per les 
seves característiques, pot evitar desplaçaments dels consumidors a d altres municipis per 
realitzar les seves compres, principi en el qual es basa el model comercial català: reduir la 
mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris.    

h) El grau d implantació de l empresa sol·licitant en relació amb el seu mercat 
rellevant.  

Sens perjudici de que l anàlisi d aquest criteri correspongui en puritat i en essència al Servei 
de Competència en la Distribució Comercial de la Generalitat de Catalunya, aquest 
Ajuntament, en virtut del què disposen els articles 7.8 i 10 h) de la Llei 18/2005, desitja 
realitzar les següents consideracions:  

Pel que fa al grau d implantació de la Companyia al seu mercat llevant, cal assenyalar que 
EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. no compta actualment amb cap establiment comercial en 
funcionament a la Comunitat Autònoma de Catalunya.  
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Així mateix, es té constància de què la Companyia, en compliment del disposat a l article 
8.1 de la Llei 18/2005, ha sol·licitat al Servei de la Competència en la Distribució Comercial 
de la Generalitat de Catalunya, l emissió d un informe sobre el grau d implantació de 
l empresa al seu mercat rellevant.  

El que s informa als efectes oportuns  

7. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l any 2005 de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat Municipal d'Ensenyament 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i explica que 
respecte a aquest punt i després a la sessió del dia 27 de juny de 2006, en què es van 
presentar les liquidacions de l Ajuntament i del Patronat Municipal d Ensenyament, i el 
mostreig al·leatori dels comprovants i els justificants dels comptes, i després de la 
sessió del dia 11 de juliol de 2006, en què la Comissió Especial de Comptes va signar 
l informe favorable dels comptes de l exercici 2005 de l Ajuntament i el Patronat. 

El dia 13 de juliol de 2006 es va publicar l edicte d exposició pública, i transcorreguts 
els terminis de quinze més vuit dies fins al dia 7 de setembre de 2006 i que en 
l esmentat termini no s han presentat al·legacions, proposa l acord d aprovar en els 
seus propis termes i d acord amb l informe emès per la Comissió Especial de Comptes, 
el Compte General corresponent a l any 2005 de l Ajuntament de Parets del Vallès i el 
seu organisme autònom, el Patronat Municipal d Ensenyament. 

Proposa també trametre el present acord a la Sindicatura de Comptes, juntament amb 
el Compte General de l'Ajuntament i del Patronat Municipal d'Ensenyament i 
traspassar al Compte de Patrimoni els resultats pendents d aplicació generats en 
l exercici de 2005. 

ERC s absté. 

Intervé la regidora de CiU, la senyora de Agustín, i indica que el seu grup s absté, ja 
que encara que no dubten que les dades presentades són correctes i que els números 
quadren, cal un estudi exhaustiu de tota la documentació, i com això no és possible pel 
volum s abstenen. 

El NOPP vota en contra.   

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions:  2 (CiU, ERC) 

Per tant i, 

Atès que en la sessió del dia 27 de juny de 2006 va fer-se la presentació de les 
liquidacions de l exercici de 2005 dels pressupostos de l Ajuntament i del Patronat 
Municipal d Ensenyament, dels comptes generals de l Ajuntament de Parets del Vallès 
i del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d Ensenyament, així com l anàlisi i 
verificació dels comprovants dels seus documents comptables, mitjançant un mostreig 
aleatori, i han estat a disposició dels membres d aquesta Comissió tots els estats, 
llibres i resta de documentació que integra el Compte General de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès i el seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament. 
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Atès que en la sessió de l 11 de juliol de 2006 la Comissió Especial de Comptes 
procedí a elaborar i signar un informe favorable als comptes generals de l exercici de 
2005 de l Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat Municipal d Ensenyament  i  
es procedí a exposar públicament els comptes de referència. 

Atès que en data 13 de juliol de 2006 es publicà en el BOP núm. 166 l'edicte 
d'exposició pública de l informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un 
termini de quinze dies i vuit més, fins al 7 de setembre d enguany, i que durant aquest 
termini no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, segons ho certifica el Secretari de 
la Corporació en data 14 de setembre de 2006. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió 
Especial de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2005 de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès i del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament . 

2. Trametre el present acord, junt amb el Compte General de l'Ajuntament i del 
Patronat Municipal d'Ensenyament a la Sindicatura de Comptes. 

3. Traspassar al Compte de Patrimoni els Resultats Pendents d Aplicació generats en 
l exercici de 2005.  

8. Aprovar, si escau, la modificació del Pressupost de l Ajuntament i del 
Patronat Municipal d Ensenyament de l exercici de 2006 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i presenta la 
modificació del Pressupost de l Ajuntament i del Patronat Municipal d Ensenyament de 
l exercici de 2006. 

El primer punt de la modificació correspon als ingressos que provenen de l aprovació 
d una taxa aprovada en un Ple anterior, relativa a ensenyament de la Biblioteca de Can 
Butjosa, per un import de 2.400 , que té la seva contrapartida en el pagament a la 
Universitat sota la qual s exerceix l ensenyament d arxiver i bibliotecari en la Biblioteca 
de Can Butjosa. 

Respecte als altres suplements de crèdit hi ha un augment de crèdit a les partides de 
places i espais públics i de mobiliari urbà, per un total de 8.800 , que té la seva 
contrapartida en la recuperació d una partida anterior d inversió, que correspon a l any 
2005 i que s ha recuperat amb la finalitat que no es perdi. La partida correspon al 
condicionament del Casal de Can Butjosa que es va realitzar amb menor import. 
L import restant s incorpora en les millores establertes a la pista de skay al parc situat a 
l avinguda d Espanya. Té un import de 18.800  en la inversió efectuada a l exercici de 
2005 i el mateix import en la inversió de 2006. 

Pel que fa als suplements de crèdit, respecte a un tema d activitats contra la partida 
4127 452 22611. Aquesta activitat correspon a les despeses dels monitors de la 
piscina d utilitat pública a l espai de la Corefo de l Eixample en el transcurs de l estiu, 
per un import d 11.000 . Contra la partida 2213 513 22732, l ampliació de la partida de 
contractes del servei de transport, que preveu dos conceptes; la incorporació després 
de la negociació de l import d aquest any de la part del conveni que correspon al 
municipi del transport dels polígons industrials més l augment que correspon en el 
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contracte normal d autobús urbà pel canvi del tipus de vehicle amb més capacitat de 
places. 

El que ha explicat correspon al suplement de crèdit del capítol II, que suma un total de 
73.000 . 

El senyor Llacuna continua explicant que en el capítol d inversions, la urbanització de 
la xarxa correspon a la liquidació de les obres de millora i remodelació de l avinguda de 
la Pedra del Diable, en les voreres i el mur lateral que toca a la part de Can Serra, per 
un import d 11.000  i és la liquidació final de les obres. 

Respecte al capítol VI el total dels suplements de crèdit és de 84.000 . 

Continuant amb la descripció dels crèdits extraordinaris de la modificació, hi ha el 
pagament d un impost, que és el cànon de l Agència Catalana de l Aigua. És el cànon 
que l Agència carrega sobre el consum de l aigua realitzada en els edificis municipals 
del municipi, amb un import de 23.500  i correspon a l exercici 2003. En aquests 
moments es realitza el pagament d aquest exercici una vegada pactat amb l Agència 
algun tipus de millora respecte a les possibilitats de pagament a termini, ja que és un 
import que es va implantar al 2003. 

Contra la partida 2264 121 63201 d inversió. És un condicionament d edificis i altres 
construccions, amb 112.000 . Correspon exactament al condicionament d una planta 
de l estructura i la teulada de l edifici del carrer Major, número 1, amb el qual 
l Ajuntament conjuntament amb la Diputació de Barcelona té un conveni i comparteixen 
un lloguer i  està previst que en la planta baixa es faci l ampliació de l Oficina d Atenció 
al Ciutadà municipal i el desplaçament de les oficines de l Organisme de la Diputació 
de Barcelona. Seran millores per mobilitat i per a l accés dels ciutadans del municipi. 

La Diputació ha realitzat el projecte executiu i en l anàlisi tècnica han detectat que 
poden tenir alguns problemes d estructura. Van comunicar els problemes a 
l Ajuntament i que no intervindrien fins no estar segurs del que s ha d invertir en la 
instal·lació interior, ja que es requereix el màxim de seguretat en l edifici. L import del 
projecte és de 112.000 , bàsicament per a la reparació i el manteniment de la teulada 
i l estanqueitat de tota la segona planta per assegurar que les instal·lacions de la 
planta baixa no pateixen cap dany en qualsevol circumstància, per tant, els crèdits 
extraordinaris són de 135.000  i el total de crèdits augmentats de 219.500 , finançats 
íntegrament a través del romanent de tresoreria de l Ajuntament, després de la 
liquidació. 

Referent al Patronat Municipal, explica que l import consignat contra la partida 
d inversions 4505 422 63200, correspon a una ampliació de la inversió prevista a 
l escola Patronat Pau Vila, per un import de 20.000  i fa referència al condicionament 
de la cuina. Es finança amb el romanent líquid de tresoreria del Patronat 
d Ensenyament. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i pregunta que referent a la partida de Can 
Butjosa de 18.800 , a quin condicionament en concret es refereix i si caldrà una altra 
partida. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, respon que es va pressupostar per a l exercici 
2005 una sèrie de reparacions generals en el Casal de Can Butjosa. En les 
reparacions generals s inclou la reparació de les portes d emergència de sortida, una 
reparació general de les instal·lacions aèries i reparacions que afectaven a la seguretat 
del personal quan hi ha algun acte públic. També hi havia la reparació i millora dels 
lavabos, els sanitaris i els vestuaris. 
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En principi el pressupost de l any 2005 era de 50.000 . D aquest import s han cobert 
les partides de millora de l equipament i encara queda un romanent. És a dir, pensaven 
que costaria 50.000  i ha costat al voltant de 30.000 , per tant, queden 18.800 . 
L import restant correspon a una partida d inversions, que es canvia la destinació i es 
destina al mateix tipus d usuari, encara que en comptes d invertir-lo en un local tancat 
serà en una instal·lació a l aire lliure. El beneficiari des del punt de vista de la població 
són els joves, quan en comptes d estar a Can Butjosa estan a la pista de skay. 

El senyor Rigol, d ERC, indica que el seu grup està d acord amb algunes partides, però 
no en altres, per això s absté. 

La regidora de CiU, la senyora de Agustín, explica que com d altres vegades es troben 
davant d una modificació de pressupost. En aquesta hi ha alguns conceptes que 
semblen correctes, en el sentit que no es podia preveure l import, com la despesa del 
contracte del servei del transport, però hi ha conceptes que es podien haver previst 
com el condicionament de les oficines de l Ajuntament del carrer Major o alguns temes 
urbanístics de condicionament d edificis. 

CiU està d acord que cal fer modificacions del pressupost quan sorgeixen imprevistos, 
però tal com ha dit cada any, ha d haver una major previsió a l hora d elaborar els 
pressupostos, per aquest motiu s abstenen. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que la proposta de modificació que es 
presenta quantitativament no és gaire elevada. En la majoria dels casos es tracta 
d ajustaments de partides. La única partida que té un import més alt dintre de totes les 
que ja s han comentat àmpliament pel regidor, és la referent al condicionament dels 
edificis amb 112.000 . La partida s incrementa a partir d un romanent de tresoreria. 

Si es fa una mica d història, quan es va acordar el contracte de lloguer de l edifici del 
carrer Major, es va dir en el Ple de 4 de novembre de 2004, que no comportaria 
despeses d obres a l Ajuntament, perquè les obres serien a càrrec de la Diputació, 
però ara s ha manifestat que a causa d un problema estructural o sense ser estructural, 
ja que és igual avui el problema que el dia que es va firmar el contracte i es podia 
saber que existia el problema, vol dir que la situació que es planteja a l hora d estudiar 
que l edifici no aguanta i, per això, l Ajuntament ha de pagar el condicionament d un 
edifici de lloguer amb 112.000 . A vegades les obres es compliquen i pugen a 
quantitats més importants, el NOPP creu que hagués estat bo replantejar-se la 
possibilitat d invertir-los a Can Marc, ja que l edifici està en tràmits d adquisició per part 
de l Ajuntament. És un tema que s ha de replantejar perquè modifica les condicions a 
través de les quals es va subscriure el contracte de lloguer. 

La senyora Martí continua explicant que aquesta no és la primera inversió que es fa en 
locals de lloguer i les inversions realitzades en el local de lloguer de l avinguda de la 
Pedra del Diable és una quantitat molt elevada i al NOPP no li sembla un bon 
procediment. 

A la vista de la nova situació que s ha produït en la tramitació de Can Marc, caldria 
canviar els paràmetres d aquesta qüestió i no gastar tots aquests diners en un local de 
lloguer. 

La modificació gira fonamentalment al voltant de l esmentada partida, ja que les altres 
són quantitats molt petites. El NOPP s absté igual que el dia que es va aprovar el 
pressupost municipal. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, explica que respecte a les manifestacions de 
la senyora Martí, farà dos tipus de consideracions. La primera, que aquest immoble té 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

un contracte de lloguer de llarga durada perquè les condicions eren favorables a 
l Ajuntament i és una situació que no es podia deixar escapar sota cap concepte, a fi 
que formés part de les instal·lacions municipals per la seva proximitat, amplitud i 
perquè és útil. Tothom és conscient que no es podia deixar perdre l oportunitat. Si els 
regidors en el seu moment van consultar l expedient veuran que les condicions del 
contracte de lloguer són francament favorables per l Ajuntament.  

D altra banda, es va subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona i en principi 
els informes tècnics no assenyalaven que l Ajuntament hagués d intervenir en unes 
obres, però una inspecció més acurada de la Diputació i dels tècnics han vist una sèrie 
d inconvenients. 

En el pressupost presentat no poden haver més imprevistos, ja que l ha presentat un 
gabinet especialitzat en restauracions. No ha de tenir modificacions morfològiques, ni 
internes, sinó que es busca una estanqueïtat i seguretat de la teulada. 

El senyor Llacuna reitera en primer lloc, que l Ajuntament no podia renunciar a no tenir 
el local a disposició dels ciutadans; i en segon lloc, hi ha una destinació d utilitat 
pública molt clara i conveniada, amb una altra institució pública, que és la Diputació de 
Barcelona. 

La senyora Martí, del NOPP, matisa que en el seu dia es van manifestar molt a favor 
del lloguer del local, però estaven en contra del lloguer de l edifici de l avinguda de la 
Pedra del Diable, perquè la posició és immillorable i, per tant, les qualitats que ha 
manifestat el senyor Llacuna estan en la ment de tots, però el que el NOPP indica ara 
és una altra qüestió i és que s ha produït per la raó que sigui un no compliment de les 
condicions del contracte, que eren que les millores de l edifici les havia de pagar la 
Diputació i pels problemes que sigui, que són igual avui aquests problemes que en el 
dia que es va firmar el contracte, l Ajuntament ha de procedir a una inversió important 
en l estructura de l edifici. Les qualitats del local ningú les discuteix. 

La presidència manifesta que han quedat clares les posicions dels grups i indica que 
quan es va llogar l edifici no es tenia un coneixement exhaustiu de la seva estructura i 
que després d una anàlisi estructural més detallada, conjuntament amb els estudis 
tècnics efectuats per la Diputació de Barcelona ha aparegut aquest imprevist 
estructural, que en una primera anàlisi no es va detectar. 

Respecte a les manifestacions efectuades per la representant del NOPP sobre que 
l Ajuntament està en tràmits per a la compra de l edifici de Can Marc, ha de dir que ja 
s ha comprat. Abans quan no es tenia demanaven que es comprés i ara que s ha 
comprat insisteixen que està en tràmits de compra. 

La presidència indica que en el Ple del mes de juliol de 2006 es va adquirir aquest bé 
patrimonial per l Ajuntament. Per tant, reitera que la compra no està en tràmits, sinó 
que de manera definitiva forma part del patrimoni municipal del municipi. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:  4 (NOPP, CiU, ERC) 

Per tant i, 
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Atesa l ordre d Alcaldia respecte a la necessitat d efectuar despeses dins l exercici que 
no disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins 
l exercici següent. 

Atès el que preveu l article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la secció 
segona del capítol II sobre modificacions pressupostàries del Reial decret 500/1990, 
de 20 d abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l esmentat Reial 
decret, en matèria de pressupostos. 

Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les bases d execució del pressupost 
vigent. 

Atès l informe d intervenció. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Modificar el Pressupost vigent de l Ajuntament (MCPle/1/2006) augmentant les 
partides que tot seguit es relacionen: 

1.1. Crèdits extraordinaris finançats amb nous ingressos inicialment no previstos. 

Despeses que cal  finançar: 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Partida Descripció Import 

4274.451.22628 Espai de formació 2.400,00 

 

CAPÍTOL II 2.400,00 

 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 2.400,00 

 

Total crèdits augmentats...................................................................    2.400,00 

 

Finançament: 

NOUS INGRESSOS INICIALMENT NO PREVISTOS 

4274. 31020 Taxa ensenyaments CEBEI Biblioteca Can Butjosa ......... 2.400,00 

 

1.2. Suplements de crèdit finançats amb baixa de crèdits d altres partides (canvi destí 
préstec BANESTO 2005/1/000001).  

Despeses a finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

2161.432.60100 Places i Espais Públics  18.000,00 

2213.432.62500 Mobiliari urbà  800,00 

 

CAPÍTOL VI 18.800,00 

 

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 18.800,00 

 

Total crèdits augmentats............................................   18.800,00 
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Finançament: 

BAIXES DE CRÈDITS

 

Partida Descripció Import 

4445.45105.63200 Condicionament Casal Can Butjosa 18.800,00 

 

CAPÍTOL VI 18.800,00 

 

TOTAL 
BAIXES CRÈDITS 18.800,00 

 

Total crèdits disminuïts...................................................  18.800,00 

 

1.3. Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals.  

Despeses a finançar: 

1)SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

4127.452.22611 Activitats 11.000,00 

2213.513.22732 Contracte servei de transport 62.000,00 

 

CAPÍTOL II 73.000,00 

2262.511.60101 Urbanització xarxa viària 11.000,00 

 

CAPÍTOL VI 11.000,00 

 

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 84.000,00 

 

2) CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Partida Descripció Import 

2213.441.22502 Cànon Agència Catalana de l Aigua  23.500,00 

 

CAPÍTOL II 23.500,00 

2264.121.63201 Condicionament edificis i altres construccions 112.000,00 

 

CAPÍTOL VI 112.000,00 

 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 135.500,00 

 

Total crèdits augmentats............................................   219.500,00 

 

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA......................    219.500,00 

  

2. Modificar el Pressupost vigent del Patronat Municipal d Ensenyament 
(MCPle/1/2006) augmentant les partides que tot seguit es relacionen:     
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Despeses que cal finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

4505.422.63200 Condicionament edificis 20.000,00 

 

CAPÍTOL VI 20.000,00 

 

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 20.000,00 

 

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA........................ 20.000,00 

  

3. Iniciar el tràmit d informació pública de conformitat amb allò que disposa l art. 169 
del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març i l art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d abril, on 
es disposa que l expedient romandrà exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils, 
comptats des del següent a la publicació de l edicte al Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de presentació de reclamacions, i s entendrà definitivament aprovat en el 
supòsit de no presentar-se n cap.  

9. Acordar, si correspon, la creació de la Sindicatura municipal de 
greuges i nomenar el corresponent Síndic o Síndica 

Prèvia la vènia, pren la paraula la portaveu del grup del NOPP, i exposa que el seu 
grup va presentar la proposta sobre la creació de la Sindicatura municipal de greuges i 
nomenar el corresponent Síndic o Síndica, en el benentès que aquesta figura seria 
bona per al poble. 

Parets és un municipi gran, amb un nombre important d habitants. A Catalunya hi ha 
27 o 28 municipis que han creat la figura de la Sindicatura municipal i la creació de la 
Sindicatura seria bona per al municipi. 

Aquesta és una figura nova en el món local, es va començar a preveure aquesta 
possibilitat a l any 2002, abans no era possible encara que existia el Síndic de Greuges 
a nivell autonòmic i estatal. 

La missió fonamental que ve perfectament regulada en la legislació és que el Síndic ha 
de ser una persona que serveixi de pont de diàleg entre els ciutadans i l Administració 
local, en aquest cas. La seva activitat sempre ha de ser mediadora. En la majoria de 
casos pot portar a terme tasques d assessorament i orientació. També pot fer 
recomanacions a l Administració local i les seves actuacions són gratuïtes per als 
ciutadans. 

S ha de tenir clar que el Síndic no dicta sentències, no aplica sancions i no suspèn 
actuacions administratives. Les missions que pot fer el Síndic és intervenir en retards 
indeguts o injustificats en l actuació administrativa, intervenir en presumptes 
arbitrarietats en l aplicació de normes, en l incompliment i paralització en l execució de 
les resolucions que adopti l Administració local. Si l Ajuntament produís negatives en 
facilitar algun tipus d informació pot intervenir en atencions inadequades i amb 
motivacions insuficients de les resolucions. 
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És una figura pròxima, que pot propiciar el contacte directe amb els ciutadans. El 
NOPP va presentar la proposta de resolució en el benentès que el Ple municipal si ho 
creu oportú acordi la creació de la Sindicatura i si es pren aquest acord, que s elabori 
un reglament de funcionament i doti de mitjans en el pressupost de 2007, ja que queda 
molt poc temps en aquest any i es pot utilitzar el temps que quedi en la redacció d un 
reglament i en buscar la persona que pugui ocupar el lloc, amb el consens de totes les 
forces polítiques. 

La senyora Martí indica que s ha de dotar en el pressupost de l any vinent i treballar en 
algun tipus de reglament. En molts municipis ja funciona la figura del Síndic. En aquest 
sentit presenten la proposta de crear la Sindicatura municipal de greuges i nomenar el 
corresponen Síndic. 

Pren la paraula el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i exposa que el 
seu grup està plenament d acord amb l exposició realitzada per la representant del 
NOPP, en el sentit del beneficiós que podria ser la figura o la institució del Síndic de 
Greuges. Parets mereix disposar d un servei que reglamenti els drets dels ciutadans i 
la relació directa per solucionar els temes que l Administració local en un moment 
determinat suposi qualsevol discrepància o malentès entre l administrat i 
l Administració. 

És una proposta que el grup municipal Socialista s ha compromès amb els ciutadans 
en el programa electoral. 

El grup Socialista demana a la representant del NOPP que deixi sobre la taula aquest 
punt, perquè les formes en què s ha presentat la moció no correspon i no permet 
arribar a un acord, ja que l acord diu crear la Sindicatura municipal de greuges i 
nomenar el corresponent Síndic o Síndica al municipi de Parets. El seu grup creu que 
primer s han de posar els ciments abans de posar la teulada, per això, s ha d elaborar 
un reglament i un document de funcionament per tenir clar tots plegats i totes les 
forces polítiques de l Ajuntament quin és el paper d aquesta figura, tot i que tenen 
documentació d altres llocs, però creu que val la pena per la importància de la institució 
debatre el tema i buscar les fórmules de coincidència i les peculiaritats que tingui la 
figura en el municipi i per suposat el nomenament que ha de venir de la tria de la 
persona, que tal com diu la llei l ha de nomenar l alcalde. 

Al grup Socialista se li fa difícil subscriure l acord, no per l esperit del document ni de la 
proposta, amb la qual estan totalment d acord, però no poden aprovar la proposta, 
perquè primer s ha de discutir i consensuar el reglament i posteriorment, quan 
sàpiguen què ha de fer la institució del Síndic de greuges a Parets proposar una 
persona, consensuada entre totes les forces polítiques, que demostri la seva 
objectivitat i que treballi en aquest sentit. 

El senyor Lucio Gat proposa, en primer lloc, deixar aquest punt sobre la taula i, en 
segon lloc, que totes les forces polítiques presentin una nova proposta que acordi la 
constitució d una comissió per treballar el tema. Per tant, primer s ha de treballar en el 
reglament, el consens de la figura o la persona física que ha de tenir aquest paper i 
després portar l acord al Ple, amb tota la documentació que ha d acompanyar a 
qualsevol expedient que es presenti i que tantes vegades reclamen que els expedients 
han d anar amb la deguda documentació. 

La sensació del grup Socialista en aquest cas és que s ha presentat un document, 
simplement un paper, amb bona intenció, no dubta de la bondat de l acord, però 
òbviament falta molta més documentació, feina i treball per arribar a un acord tal com 
es mereix la institució del Síndic de Greuges. No és un acord menor, ja que és molt 
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important, i val la pena que la proposta sigui discutida, consensuada i parlada amb 
totes les forces polítiques. Insisteix en què els representants del NOPP reflexionin 
sobre deixar la proposta sobre la taula per després fer una proposta conjunta de totes 
les forces polítiques en crear una comissió. Si no és així el grup municipal Socialista 
votarà en contra. 

El NOPP no vol deixar el punt sobre la taula. 

El senyor Tarrés, del grup d ICV-EA, explica que de partida és una bona proposta, és 
una valoració que no pot deixar de fer. Totes les forces polítiques del municipi, llevat 
del PP, la han proposat la creació del Síndic de Greuges, per tant, creu que tothom l ha 
defensa i tots s han de pronunciar a partir d una lectura inicialment positiva. 

Insisteix que ICV-EA encara que comparteix plenament l esperit de la proposta, ha de 
dir que la presentació de la proposta té defectes de forma, ja que no incorpora cap 
normativa ni proposta de normativa, ni reglament, ni concreció de noms, ni el treball 
previ de consensuar els continguts. 

És una proposta que té una molt bona voluntat de crear la figura, però un figura 
orgànica ha de tenir funcions, atribucions i competències, que no poden ser ni les 
competències, ni les atribucions, ni les funcions que cregui una força política, sinó que 
han de confluir tots i de manera unànime han d arribar a un consens sobre les 
funcions. 

Nomenar la figura és un treball que no es pot fer a posteriori, perquè no coneixen el 
contingut d aquesta figura. Per tant, encara que és una bona proposta, per una qüestió 
bàsicament de forma demana que quedi sobre la taula si és que ho vol tornar a 
considerar el grup del NOPP, a fi que de manera consensuada totes les forces 
polítiques, de la manera que s estableixi i s acordi, sigui a través d una junta de 
portaveus o una comissió a tal efecte, es busqui la manera de tornar a portar al Ple la 
proposta, amb un contingut treballat, consensuat entre tots els grups polítics de tal 
manera que quan sigui una proposta d aquestes característiques ningú tingui cap 
mena de dubte, se sabrà de què es parla, el contingut, les funcions, per fer què, de 
quina manera i per treballar un nom que pugui ser d una persona que exerceixi el 
càrrec amb responsabilitat, rigor i amb el vistiplau de thotom, perquè tots comparteixen 
el tarannà de portar a terme la tasca de la millor manera possible. 

Insisteix que ICV-EA no vol votar en contra de la proposta, sinó que senzillament no la 
pot votar a favor, perquè la proposta està buida de contingut i és un brindis al sol votar-
la a favor, sinó es dota de contingut, ja que es queden igual que estan, sense res. Per 
tant, com el seu grup està interessat que aquesta figura qualli i s impulsi, els agradaria 
ser el municipi número 28 en tenir-la, dels 945 de Catalunya, precisament per l interès 
que tenen demanen que la proposta quedi sobre la taula per tornar-la a portar 
consensuadament entre tots, per tirar-la endavant i que funcioni de veritat. 

El representant d ERC, el senyor Rigol, manifesta que el seu grup s ho ha plantejat de 
la mateixa manera. La proposta és molt ben intencionada i hi estan totalment d acord, 
però és inoportuna en aquests moments tal com està plantejada. Està incompleta, 
perquè falta un estudi pressupostari, ja que l Ajuntament no està avui dia per tirar 
coets, la qual cosa és important. 

Sobre nomenar avui un Síndic, ha de dir que és una qüestió que tots els polítics 
haurien d estar d acord. ERC s afegeix al fet de començar a treballar en la proposta i 
manifesta que és una llàstima que la proposta s hagi de tirar enrere per un tecnicisme. 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

La regidora de CiU, la senyora de Agustín, exposa que la creació de la figura del 
Síndic de Greuges a Parets és un bon símptoma d higiene democràtica. Aquesta figura 
té com a missió defensar els drets fonamentals dels ciutadans i actuar com a pont amb 
l Administració, fent la tasca amb independència i imparcialitat. 

Aquesta proposta ha de servir per engegar el procés de creació de la figura del Síndic i 
per fer reunions entre tots els grups municipals per establir un reglament de 
funcionament i trobar una persona consensuadament. 

S abstenen en la votació, ja que estan d acord en la creació de la figura, però no amb 
el nomenament avui, ja que no és un tema que es pugui parlar en una reunió, sinó en 
diverses reunions i s ha de consensuar un nom entre tots els grups polítics. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que en la proposta que el seu grup ha 
presentat no han posat el nom de cap persona i diu nomenar el corresponent Síndic o 
Síndica, però la proposta no diu que s ha de nomenar avui. 

El NOPP no presenta cap nom avui, ja que entenen que la figura del Síndic i la 
persona que es proposi ha de ser una persona consensuada entre tots els grups. 

El NOPP proposa que es creï la figura de la Sindicatura municipal en el poble de 
Parets del Vallès. Només demana que es creï, no diu que es nomeni, es nomenarà 
quan correspongui. No proposen avui cap nom. 

El NOPP està d acord en crear una comissió per redactar el reglament i preveure les 
consignacions pressupostàries que calguin per a l any vinent. No tenen cap 
inconvenient, però això no és incompatible amb la proposta que hi ha sobre la taula, 
que és acordar crear la Sindicatura municipal de greuges. 

Aquesta proposta no és un brindis al sol, com ha dit el representant d Iniciativa, perquè 
és una proposta molt concreta i molt clara, i les propostes de resolució són propostes 
que han de ser concises, no poden ser propostes que tinguin un redactat molt llarg, 
perquè després no són propostes de resolució, sinó que són altres qüestions. 

La senyora Martí manifesta que la proposta és concreta, està ben formulada, i no 
proposen el nomenament de cap persona avui, per tant, la mantenen. 

El NOPP entén que l equip de govern, que està format per socialistes i per Iniciativa, al 
llarg d aquest temps no han fet aquesta proposta. El NOPP la té en el programa 
electoral, els altres grups en aquest moment no ho recorda si la tenen, i el seu grup al 
llarg d aquest temps ha presentat les propostes que entenia que havia de presentar. 

L equip de govern ha tingut tres anys per crear la figura del Síndic i no ho ha fet. Ara 
segurament li sap greu que hagi estat el NOPP qui presenti la resolució. Fets aquests 
aclariments, el NOPP manté la proposta, perquè és clarament per crear la figura del 
Síndic i després nomenar les comissions que calguin per a l elaboració del reglament i 
per estudiar les consignacions pressupostàries que calguin per a l any que ve i per 
nomenar la persona. És un pas posterior, primer cal prendre aquest acord, que és 
possible de prendre, ja que aquesta és una competència del Ple de l Ajuntament. 

El portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, manifesta que és una qüestió de 
concepte, ja que els temes han de tenir un ordre i per molt que s esforci la representant 
del NOPP en què aquesta és una proposta clara, ha de dir que pot coincidir en la part 
expositiva, però no en la part resolutiva, perquè la documentació aportada, no és gens 
clara, per tant, abans de crear la Sindicatura municipal de greuges, prèviament s han 
de fer uns treballs i una discussió prèvia. S ha d elaborar un reglament i una normativa 
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de funcionament i a partir d aquí estaran en condicions de crear la Sindicatura 
municipal de greuges. 

Si són capaços a través de la comissió, que s hauria de proposar la seva constitució en 
un proper Ple, d aportar alguna persona del municipi que sigui capaç d afrontar aquest 
paper, encara seria millor, i s aniria més ràpid. 

Reitera que la proposta no és clara, que està desordenada i que no s ajusta al que 
hauria de ser proposta documentada i discutida, que és el que es proposa avui. 
Insisteix en proposar en el proper Ple un acord, i convidar totes les forces polítiques a 
què el subscriguin, perquè crear la comissió sigui una qüestió conjunta, per treballar 
sobre una normativa, les possibilitats que poden tenir diferents persones del municipi 
de fer-se càrrec del lloc i aprovar-lo en un Ple. Aquesta és la raó. 

No li sap greu en absolut que s hagi presentat la proposta, perquè el grup municipal 
Socialista, ja ha manifestat amb anterioritat, que coincideixen plenament amb la 
necessitat que el municipi disposi d aquest servei que en la mesura que Parets creix, 
ho necessita. Reitera que es fa difícil aprovar la  proposta per una qüestió de forma. 

El senyor Tarrés, d ICV-EA, ratifica la seva posició i lamenta que encara que 
comparteix l esperit de la proposta no voti a favor pels seus defectes de forma, perquè 
el que diu el tenor literal de la proposta d acord que es presenta a debat és acordar 
crear la Sindicatura de greuges i nomenar el corresponent Síndic o Síndica. Això és el 
que diu literalment el text. Pot compartir que les propostes de resolució siguin el màxim 
de clares, concises i breus, però la proposta és raquítica, i no vol que es mal interpreti 
el qualificatiu, però no s acompanya de cap document que indiqui ni de bon tros per on 
poden anar les competències que té aquesta figura. Es pregunta com poden votar una 
figura que no saben el contingut que exercirà. Per tant, el compromís d Iniciativa és 
treballar per a la consecució de la implementació d aquesta figura i el primer dia que la 
comissió estigui a punt de treballar seran els primers en aportar idees sobre com ha de 
ser la figura del Síndic de Greuges, per suggerir la persona o una de les possibles 
persones adequades per exercir la tasca. 

ICV-EA no pot votar a favor a causa del tenor literal de la proposta. Per qüestions 
ètiques diu que no la pot votar a favor, més que la vol votar en contra, perquè no la vol 
votar en contra, ja que comparteix la idea, però el defecte de forma fa impossible i 
inviable votar-la a favor. 

Abans no sap si ha estat encertat en dir que la proposta era un brindis al sol, però la 
forma barroera en què s ha presentat fa impossible votar-la, i per això no ho fa. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que la proposta no té cap defecte de 
forma, en tot cas si s al·leguen defectes de forma s haurien de provar i qui més podia 
provar-lo que l equip de govern havent demanat un informe jurídic als serveis jurídics 
de la casa. 

La presentació de la proposta no és barroera. És una falta de respecte a la capacitat 
de redacció i de presentació de propostes. Creu que el senyor Tarrés hauria de retirar 
aquesta paraula, perquè no és una proposta barroera, sinó correcta. Al senyor Tarrés li 
agradarà o no, però no és barroera, per això, demana el senyor Tarrés que retiri la 
paraula. 

El NOPP va demanar que la proposta s inclogués en el Reglament de participació 
ciutadana. Paral·lelament a la presentació de la proposta van dir que es podia incloure. 
És una possibilitat de citar-lo en el Reglament de participació ciutadana, cosa que no 
s ha fet, suposa que tampoc és cap necessitat. 
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S ha dit que la proposta no s acompanya de cap documentació i que no es fixen les 
competències. Ha de dir que les competències les fixa la llei i no el Ple de 
l Ajuntament, perquè sinó hi haurien molts models de síndics i síndiques pel món. 

Les competències són molt clares perquè no hi hagin males interpretacions respecte a 
tots els aspectes que entren en vies jurídiques, per tant, no es pot dir que no s han 
especificat les competències. Potser diuen això perquè no saben què dir, ja que les 
competències les estableix la llei. Fetes aquestes matisacions el NOPP manté la 
proposta. 

La presidència indica que els diferents grups han definit les posicions. L equip de 
govern veu la bondat de la proposta, però pel que s ha comentat es fa difícil votar-la a 
favor, tot i així, es compromet que de manera ràpida es començarà a treballar en les 
funcions que tindrà el futur Síndic de Greuges amb tots els representants dels diferents 
grups, amb la finalitat i l objectiu de portar a terme aquesta figura que els diferents 
grups polítics recullen en el programa electoral. 

Les votacions  han estat les següents: 

Vots a favor: 2 (NOPP) 

Vots en contra: 11 (PSC-PM, ICV-EA, ERC) 

Abstencions:  1 (CiU) 

Per tant, el Ple de l Ajuntament per MAJORIA, vota en contra de la proposta de 
creació de la Sindicatura municipal de greuges i el  nomenament del 
corresponent Síndic o Síndica.  

10. Precs i preguntes 

10.1. Prèvia la vènia intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i explica que fa poc, 
concretament l 1 d agost, va sortir la convocatòria d una subvenció per a la neteja i 
l arranjament de rieres i camins. Pregunta si s ha demanat aquesta subvenció. 

10.2. El senyor Rigol pregunta quines relacions hi ha amb l Ajuntament de Mollet 
referent al tema de la riera i com se solucionarà el problema. A ERC li consta que el 
problema és de Mollet. 

10.3. El senyor Rigol pregunta d on provenen les males olors que han tornat a 
aparèixer en el barri de Can Berenguer. 

10.4. El senyor Rigol prega que facilitin la resposta de la Generalitat referent a les 
al·legacions presentades al Pla d infraestructures municipals de Catalunya. 

10.5. El senyor Rigol pregunta com està el tema del tancament de la gossera del 
Consell Comarcal, per l increment dels costos, els perjudicis que comporta i si s ha 
demanat alguna compensació. 

10.6. El senyor Rigol proposa que per recordar el dia de l Alzheimer, que és avui, que 
la Regidoria de Serveis Socials agregui un taller de memòria. Altres municipis ho fan i 
donen bons resultats, per això es podria aprofitar aquesta data per fer-ho. 

10.7. El senyor Rigol prega que facilitin una llista d empreses, en què constin les 
demandes de personal i com s estableixen. 

La presidència indica que ara contestaran algunes de les preguntes, i la resta les 
contestaran per escrit. 
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La presidència explica que respecte al problema dels aiguats, l Ajuntament de Parets 
ha mantingut amplis contactes amb el de Mollet. Dimecres al matí l alcalde de Mollet, 
de Lliçà i de Parets van parlar amb el gerent de l Agència Catalana de l Aigua per 
mostrar indignació pel problema de la Riera Seca i per demanar que es portin a terme 
actuacions immediates i definitives. 

Avui han vingut els tècnics de l Agència Catalana de l Aigua i la propera setmana 
tindran lloc unes actuacions a l àmbit de Lliçà de Vall i del carrer Llibertat fins a Lliçà, 
en el drenatge d aquesta part de la riera, a fi que no es desbordi aigües a munt. 
L ampliació del pont serà més complexa, perquè cal una inversió força important, ja 
que són dos ponts els que s han d ampliar, el primer el del barri de Lourdes i el segon, 
el pont de la via del tren a Mollet també, tot i així l Agència Catalana de l Aigua s ha 
plantejat fer l estudi complet per tirar endavant les actuacions. 

L actuació més immediata és la neteja de tota la llera de la Riera Seca. Fins que no 
s analitzi perfectament el tema dels ponts, s ha de fer un dipòsit o una bassa abans per 
interceptar l aigua, ja que encara que es construeixin els ponts més grans, quan l aigua 
arriba a la CN-152 no se la pot empassar suficientment i rebufa cap enrera. 

Uns dels elements perquè no arribi tanta aigua, és la construcció de basses de 
retenció prèvies, tal com s ha provat en altres llocs, i en el cas de Parets possiblement 
a l alçada en què estan els pous de l aigua de Parets a l àmbit de Lliçà seria un lloc 
adequat per fer aquesta actuació. 

La presidència reitera que l Ajuntament de Parets ha demanat també que l Agència 
Catalana actuï en el torrent de Ca n Oms i que millorin l àmbit del torrent de Cantallops. 

El gerent de l Agència Catalana de l Aigua ha manifestat que subvencionarà les 
actuacions que realitzi l Ajuntament en espera d un projecte definitiu més ampli. 

Les actuacions que tindran lloc seran ràpides i resoldran inicialment el problema sinó hi 
ha un altre aiguat a la Riera Seca, al Torrent de Ca n Oms i al Torrent Cantallops. 
Reitera que les actuacions tindran lloc la propera setmana. Tot i així per resoldre el 
problema de la Riera Seca de forma definitiva caldrà l ampliació i l eixamplament dels 
ponts i buscar una bassa de retenció més a munt a fi que l aigua no arribi amb tanta 
potència a la població. 

La presidència explica que s ha aprovat el Pla d infraestructures i no han estimat les 
al·legacions presentades per l Ajuntament. 

El Pla d infraestructures en tot el que fa referència a l àmbit metropolità de la Regió 1 - 
Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Baix Llobregat, el Garraf i el 
Penedès -, del qual el nostre poble en forma part, les propostes presentades les tramet 
tant a nivell viari com ferroviari al Pla Territorial Metropolità de la Regió 1. El Pla 
d infraestructures fa referència a les actuacions a fer, però la seva concreció i anàlisi 
de les propostes ha de tenir lloc en la discussió del debat del que ha de ser el futur Pla 
territorial. 

S està elaborant un primer document i quan l Ajuntament tingui constància d alguns 
dels documents de treball que redacta l equip redactor del Pla territorial, ho posaran en 
coneixement, perquè hi ha tres decisions importants en el Pla d infraestructures. A 
nivell viari, la via Interpolar i l eix del Tenes. A nivell ferrroviari la via Orbital i el 
desdoblament de la línia Vic 

 

Puigcerdà. En aquests moments l Ajuntament 
presentarà les propostes que va fer en el Pla d infraestructures en la discussió del Pla 
Territorial de la Regió 1. Esperen que en el primer document del Pla territorial 
apareguin aquestes propostes llargament reivindicades per l Ajuntament de Parets. 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

Intervé el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, i explica que referent a les 
males olors, aquestes provenen de l empresa Danone. L Ajuntament manté converses 
amb l empresa des de fa un certs temps i es va donar un termini per solucionar el 
problema. Tot i que s ha detectat d on prové, genera problemes perquè s han de 
canviar cicles productius, entre d altres qüestions. 

L Ajuntament va donar un termini perquè se solucionés el problema fins al mes 
d agost, però no s han vist millores, per això, s ha incoat un expedient informatiu, que 
derivarà en un expedient sancionador, en cas que no busquin solucions, encara que 
l empresa ha fet un Pla d actuació per una solució en tres fases. La primera fase ja 
s ha implementat i s ha augmentat el nombre de bombes en la bassa depuradora. En 
la bassa es fan diferents tipus de processos i injecten més oxigen als nitrats, que és el 
que genera les pudors. Hi ha una lleu millora. 

En la segona fase faran un canvi de cicles productius i d altres mesures que milloraran 
el problema, i la tercera fase i definitiva, que serà tapar la bassa perquè no generi les 
olors. 

El senyor Mingote indica que es mantindrà informada la població i als diferents grups 
de l oposició. 

Pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, i respecte a la 
pregunta sobre la instal·lació de la gossera comarcal, explica que ja es va comentar en 
un altre Ple que era una instal·lació pilot. S havia procedit a la seva posada en marxa 
per la propera entrada en vigor de la Llei de gener de 2007, en què es prohibeix el 
sacrifici d animals domèstics i de companyia. 

Hi ha hagut una moratòria per l aplicació de la llei i la instal·lació, per dir-lo d una 
manera col·loquial, havia patit una mena d infart, a causa de la molta utilització de 
l acolliment d animals domèstics i el cicle d adopcions. El moviment mantingut l havia 
portat a una situació de saber fins a quin límit la instal·lació podia suportar el màxim 
ritme tal i com estava prevista. 

Ciutats com Mollet, Granollers o Parets no podien portar el cent per cent de la 
demanda i utilitzaven un servei auxiliar tradicionalment implantat, l empresa Serviplack, 
que en ocasions facilita el servei de recollida d animals abandonats i perillosos, entre 
d altres. 

El Consell Comarcal ha decidit clausurar temporalment la instal·lació,  però no de 
forma definitiva, sinó temporalment per fer front a les millores necessàries per ampliar 
les possibilitats de treball de tota la comarca, ja que és una instal·lació que va néixer 
de la col·laboració de vuit municipis, i al final té uns tretze o catorze acollits, per tant, hi 
havia un problema de possibilitat de servei a tota la comarca. 

Bàsicament no es tanca la instal·lació, no es genera un problema, sinó que s atura el 
servei per fer les modificacions necessàries, tal com ha manifestat el Consell 
Comarcal, a fi de posar la instal·lació en marxa una altra vegada i en condicions. La llei 
preveu una moratòria que des del mateix Consell Comarcal s ha cregut oportú 
demanar. 

El senyor Llacuna continua explicant que respecte a la llista d empreses i els convenis 
respecte a l ocupació en el municipi, ha de dir que no hi ha cap inconvenient en 
facilitar-lo. 

Intervé la regidora de Serveis Socials, la senyora Fernández, i respecte a la pregunta 
del regidor d ERC, sobre el taller de memòria, explica que ara mateix estan treballant 
en tres tallers, un de memòria, un altre de riure i l últim que es diu Cuidant al 
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cuidador , que s adreça a persones que tenen cura de pacients amb problemes 
d alzheimer i d altres malalties semblants. Es fa conjuntament amb l Àrea de Sanitat i la 
Diputació de Barcelona. 

La presidència indica que l Ajuntament ja està treballant respecte a la petició del 
representant d ERC, però recull la petició i agraeix la consideració aportada. 

10.8. Pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i explica que hi ha un veí que 
es diu Josep Maria, desconeix el cognom, que va demanar que se l avisés quan es 
fessin actuacions en rieres o camps oberts, per netejar rius i salvar animals, que viuen 
en aquests llocs, i que quan es neteja es trinxen. 

El regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, contesta que sap de qui parla i és una 
persona que està molt interessada des de fa molt temps i d una manera totalment 
altruista en tenir cura en la mesura que pot de cuidar tot tipus de sers vius, que es 
localitzen a l entorn de les rieres i els torrents del municipi. Aquesta persona 
tradicionalment, des de fa un cert temps col·labora estretament amb l Ajuntament a 
través de l Escola de la Natura i s intenta dotar dels elements físics en la  mesura del 
possible, per al manteniment, la cura dels animals i mantenir la seva reproducció, per 
després reintroduir-los amb les màximes garanties. 

Tots estan preocupats per les garanties ecològiques de les lleres i han de ser capaços 
de mantenir la màxima qualitat ecològica, garantir també la seguretat de la ciutadania i 
fer tot el que es pugui per salvaguardar aquestes espècies, que a vegades estan 
amenaçades d extinció. 

El treball d aquesta persona és encomiable i compta amb el suport de tots els que 
estan en aquesta sala. 

10.9. Pren la paraula la representant de CiU, la senyora de Agustín, i pregunta per la 
previsió que hi ha per ubicar una font pública a la plaça dels Països Catalans. És una 
reivindicació dels veïns. És una plaça amb un parc infantil, en la qual juguen molts 
nens i és necessari tenir una font. 

10.10. La senyora de Agustín pregunta per la previsió de reparació del carrer Sant 
Antoni, des de la plaça de la Vila fins a la cruïlla de l avinguda de Lluís Companys, que 
està en una situació bastant deplorable i que s ha d arreglar perquè és perillós per al 
trànsit. 

10.11. La senyora de Agustín indica que han observat que no hi ha voreres a 
l avinguda de Lluís Companys, des de Can Serra fins al carrer Sant Antoni, a la banda 
de Can Serra. Pregunta si es preveu fer-les o si quedarà com està ara. 

10.12. La senyora de Agustín indica que referent a les pluges de fa uns dies, avui s ha 
parlat d infraestructures que s han d arreglar. Hi ha un gran problema al poble que són 
els embornals embussats. Pregunta si es fan inspeccions, ja que fa mesos que alguns 
estan embussats i quan plou provoquen petites inundacions, que es podrien evitar si 
es netegessin. 

10.13. La senyora de Agustín manifesta que en l últim Ple ordinari van preguntar sobre 
una zona de descans, que hi ha al carrer Monistrol, que hi ha mobiliari urbà destruït, 
però no s ha contestat la pregunta, per això la reitera, i pregunta si hi ha previsió de 
substituir el mobiliari. A més la font està trencada. 

La presidència manifesta que respecte a la instal·lació d una font a la plaça dels Països 
Catalans, en l acte que va tenir lloc l Onze de Setembre uns veïns van parlar amb 
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l alcalde per demanar la col·locació d una font. L alcalde es va comprometre que al 
mes d octubre s instal·laria. 

Pel que fa a l arranjament del paviment de l avinguda de Lluís Companys al carrer Sant 
Antoni, manifesta que és cert que està bastant deteriorat i, per això, es farà alguna 
actuació ràpida i aprofitaran per pavimentar alguns altres carrers del municipi. 

Respecte al camí de Can Serra, explica que avui han parlat amb els serveis tècnics 
sobre l actuació a desenvolupar, ja que el propietari de Can Serra no té una bona 
relació amb l Ajuntament, suposa que pel fet que la corporació va reafirmar la voluntat 
de preservar aquest espai, que el propietari havia previst requalificar dintre d uns anys, 
cosa  que l ha posat molt en contra de l Ajuntament. 

La voluntat de l Ajuntament és fer un talús per fer una vorera. Tot i que l avinguda de 
Lluís Companys no està acabada definitivament, volen posar ciment en el que hi ha de 
vorera, per adequar-la el màxim possible, encara que sigui només de 1,20 m. 

Pel que fa a la pregunta sobre el carrer Monistrol, segurament s han oblidat de 
contestar-la, però és cert que aquest espai està molt oblidat i, per això, faran una 
actuació ràpida, encara que no sigui una plaça, sinó un espai residual i a la vista, però 
els espais residuals si no es cuiden es converteixen en llocs abonats per a la brutícia. 

Pren la paraula el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, i respecte als 
embornals, explica que es netegen periòdicament, però han detectat que no és 
suficient i actualment s està elaborant un Pla director per detectar tots els punts en què 
hi ha problemes. S està aixecant la xarxa de clavegueram, i el procés acabarà a finals 
d any i s introduiran algunes dades de l estat real de la xarxa, amb un model 
matemàtic, un procés que han presentat aquesta setmana, que fa diferents 
suposicions de la quantitat d aigua caiguda, que determina els punts crítics de la xarxa 
i es detecten clarament els punts en què hi ha els problemes. 

Moltes vegades els problemes són de neteja i altres de diàmetre, que en l últim cas, el 
problema és més complex. Una vegada detectats els punts s estudiarà la solució 
tècnica adient per resoldre el problema, que poden ser de diàmetre, de pendents, de 
pous i d embornals, entre d altres. Durant el primer trimestre de 2007 es procedirà a la 
simulació matemàtica que preveurà els costos que canviaran pel grau d urgència els 
trams que escaiguin per solucionar el problema i com comentava l alcalde, 
conjuntament amb les accions que tindran lloc als torrents. Aquestes seran les dues 
accions més contundents per buscar possibles solucions quan plou. 

10.14. Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Cucurella, i explica que el seu 
grup va presentar una proposta perquè s estudiés la possibilitat de dotar al municipi 
d una xarxa d Internet municipal Wifi. L Ajuntament ha contestat que no és 
competència del Ple de la corporació. Ha de dir que Montmeló funciona amb aquest 
tipus de xarxa i creu que és molt important que s estudiï el tema i que es porti a terme 
en un futur, ja que és important per al poble. 

10.15. El senyor Cucurella exposa que referent a la pregunta de la regidora de CiU 
sobre l avinguda de Lluís Companys, el NOPP vol afegir que independentment que no 
estan construïdes les voreres, han observat que hi ha tres tipus diferents de fanals. 
Pregunta si el tema està en vies de solució. 

10.16. El senyor Cucurella pregunta pel tipus de manteniment dels contenidors de les 
escombraries, ja que hi ha molts trencats, per aquesta raó estan tot el dia oberts i 
generen males olors sobretot als mesos d estiu. 
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10.17. El senyor Cucurella explica que el NOPP va presentar una proposta, en la qual 
demanava col·locar un lluminós a l entrada del poble a l alçada del Lluís Piquer, que 
informi de totes les activitats municipals. Pregunta si es posarà en marxa. 

Intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, i explica que respecte a la 
sol·licitud del NOPP sobre dotar a Parets d un servei municipal similar al que funciona 
a Montmeló, manifesta que contestarà més detalladament per escrit, però explica que 
hi ha un primer informe tècnic, que per una banda valora els costos que representa la 
instal·lació d aquesta possibilitat i, per l altra, la bondat tècnica, que contrasta respecte 
a la possibilitat i la situació de Parets sobre solucions més convencionals com el ADSL 
o d altres. 

Des del punt de vista de garantia del servei a la població i els costos, que queden molt 
detallats i que facilitaran l informe que han obtingut avui, és preferible mantenir les 
solucions convencionals. En tot cas, es pot discutir si se li dóna un format més 
col·lectiu a la solució convencional, però la solució convencional actual és més 
econòmica i segura. 

El Wifi té unes altres avantatges com que amb un portàtil et pots connectar, però 
l estudi detalla els punts en què es podri posar aquest tipus d instal·lació, que té uns 
costos de manteniment. Si es planteja un servei públic per portàtils, seria bo plantejar-
s ho d una altra manera i no a través del Wifi. L informe tècnic puntualitza que és més 
costós aquesta fórmula que no una altra. Afegeix que facilitaran el detall de l estudi 
tècnic amb el detall dels costos. 

El senyor Cucurella, del NOPP, manifesta que desconeix el cost que suposa el servei, 
però sap que a Montmeló paguen una quota de subscripció de 6 euros per 24 hores. 
No és un Wifi d alta velocitat, sinó de baixa de 512 k. Possiblement un Wifi d alta 
velocitat té un cost molt més elevat, cosa que desconeix. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, assegura que en la consulta que 
han realitzat i la resposta tècnica obtinguda tenen la constatació dels costos d un Wifi 
de banda estreta i un altre amb possibilitats tècniques i banda ampla. Els costos amb 
la banda estreta que ha dit el senyor Cucurella de 512 k té un cost superior a solucions 
convencionals. Hi ha altres solucions per donar aquest servei públic. El tema s ha 
d estudiar conjuntament i buscar la millor solució entre tots. 

La presidència indica que la voluntat de l equip de govern és estudiar, analitzar i portar 
a terme el servei, a tal efecte en alguna comissió informativa es comentarà i analitzarà. 
Hi ha opinions i consideracions tècniques per veure si és viable, i si ho és, s aplicarà. 
S instal·larà a les escoles, als casals i als centres públics. Cal esmentar que Can 
Rajoler i la Biblioteca de Can Butjosa ja ho tenen i el servei s ampliarà a la resta 
d edificis municipals i després s estudiarà més àmpliament donar el servei a tota la 
població. 

Pel que fa a què hi ha tres tipus de fanals a l avinguda de Lluís Companys, és cert, 
encara que està previst al mes d octubre canviar els que donen a la banda de Can 
Serra, perquè aquests han de desaparèixer, ja que la proposta d il·luminació és posar-
les on estan els habitatges. Es col·locaran lluminàries en les voreres de l àmbit dels 
Quatre Vents i a l àmbit en què està l edifici del Lluís Companys. S unificarà el tipus de 
fanal al màxim. 

Respecte als contenidors oberts, ha de dir que és una lluita que tenen amb l empresa. 
L assiduïtat ha de ser més continuada, cosa que s ha de plantejar. 
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Intervé el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, i explica que referent al 
lluminós no es va preveure com una prioritat en el pressupost, però el Servei de 
Comunicació ha valorat diversos llocs que podrien ser interessants per instal·lar punts 
d informació. Afegeix que se sumen a la proposta del NOPP sobre buscar una solució. 

La presidència convoca als regidors per al Ple del dia 5 d octubre de 2006, relatiu al 
sorteig dels membres de les meses electorals. 

L alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau  
L alcalde    
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